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Programa de Concurso  
 

Nota introdutória 

 
O ambiente dos hospitais constitui um local de risco pela sua flora microbiana com elevados potenciais 
patogénicos. 
Este facto torna a limpeza e higiene hospitalar muito mais exigente do que a limpeza de superfícies 
como centros comerciais, escolas ou outras instituições. 
A essência da limpeza eficaz diz respeito não só ao aspeto limpo das superfícies e equipamentos, mas à 
certeza de que as superfícies estão efetivamente limpas. 
Num hospital é determinante o processo de remoção de sujidade, através de ação mecânica, que inclua 
a remoção de matéria orgânica a fim de evitar o desenvolvimento bacteriano. 
a desinfeção do ambiente é cada vez mais um fator contribuinte para a redução das infeções 
hospitalares, que é o processo através do qual se pretende a destruição da totalidade ou da maior parte 
dos microrganismos potencialmente patogénicos. 
Este processo, quando percecionado pelos utentes, tem um impacto positivo promovendo uma boa 
imagem do Hospital. 
Pretende-se, com esta nota introdutória, traduzir a especificidade e exigência da presente prestação de 
serviços, bem como consciencializar os concorrentes dessa mesma especificidade, de forma a podermos 
exigir ao adjudicatário um rigoroso cumprimento do presente clausulado. 
 

Artigo 1.º 

Objeto do Concurso 

O presente CONCURSO tem por objeto a adjudicação da Prestação de Serviços de limpeza hospitalar nos 
termos previstos nas presentes peças do procedimento. 
 

Artigo 2.º 

Entidade Adjudicante e Órgão Competente para a Decisão de Contratar 

1. A Entidade Adjudicante é o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), E.P.E., sito no Largo Senhor 

da Pobreza, 7000-811 Évora. 

 

2. A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de 

Évora, E.P.E., nomeado pela Resolução n.º 39/2019 do Conselho de Ministros de 20 de fevereiro de 

2019, publicado a 20 de fevereiro na 2.ª série do Diário da República. 

 

Artigo 3.º 

Procedimento de Contratação 

O procedimento de contratação reveste a forma de Concurso Público, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto e 
respetivas alterações. 
 

Artigo 4.º 

Júri do Concurso 

O procedimento é conduzido por um júri, composto por elementos a designar pelo órgão que tomou a 

decisão de contratar. 
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Artigo 5.º 

Peças Concursais 

O processo do concurso é composto pelas seguintes peças: 

a. O presente Programa do Concurso; 

b. Caderno de Encargos; 

c. Clausulado Técnico. 

 

Artigo 6.º 

Concorrentes e Agrupamento de Concorrentes 

1. É concorrente a entidade, pessoa singular ou colectiva, que participa no presente procedimento 

mediante a apresentação de uma proposta e que não se encontre em nenhuma das situações 

referidas no artigo 55.º do CCP. 

2. Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, que exerçam actividade 

objecto do procedimento, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de 

associação.  

 

3. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo 

procedimento, caso de encontrem numa das situações referidas no artigo 55.º do CCP, nem 

integrar outro agrupamento candidato ou outro agrupamento concorrente. 

 

4. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a 

Entidade Adjudicante, pela manutenção da proposta. 

 

Artigo 7.º 

Consulta do Processo de Concurso e Respetivo Fornecimento 

As peças do concurso, previstas no artigo 5.º do presente Programa do Concurso, encontram-se 

patentes na Plataforma Eletrónica VORTAL, onde podem ser consultadas desde a data da primeira 

publicação do anúncio até à data limite de apresentação das propostas, e o fornecimento das mesmas 

será mediante suporte informático. 

 

Artigo 8.º 

Concorrentes 
Podem apresentar proposta qualquer entidade, pessoa singular ou coletiva, que não se encontre em 

nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do CCP. 

 

Artigo 9.º 

Preço Base  

1. O preço base deste procedimento é de 3.179.708,60 € e constitui o preço máximo que a 
entidade adjudicante está disposta a pagar pela execução de todas as prestações que 
constituem o objeto do contrato a celebrar.  
 

2. O preço hora base é de 8,00 €; 
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3. O preço hora adjudicado, relativo ao ano N, é acrescido de 1,2% para o ano N+1 e 
acrescido de 2,4% no ano N+2; 
 

4. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Hospital, sendo aquele preço global 
máximo desagregado da seguinte forma: 
 
a. 1º ano de vigência de contrato de 1 de abril de 2020 até 31 de dezembro de 2020: valor 

máximo previsto da adjudicação de 855.987,60 € 
 

b. 2º ano de vigência de contrato (em caso de prorrogação do prazo de vigência, por acordo 
expresso entre as partes, reduzido a escrito): de 1 de Janeiro de 2021 até 31 de dezembro 
de 2021: valor máximo previsto da adjudicação de 1.155.012,60 € 

 
c. 3º ano de vigência do contrato (em caso de prorrogação do prazo de vigência, por acordo 

expresso entre as partes, reduzido a escrito): de 1 de Janeiro de 2022 até 31 de dezembro 
de 2022: valor máximo previsto da adjudicação de 1.168.708,40 € 

 

5.  Propostas que apresentem um preço superior ao preço base, será motivo de exclusão. 

 

Artigo 10.º 
Prazo de Vigência 

1. O objeto do concurso terá como período de vigência de 1 de abril de 2020 até 31 de dezembro 

de 2020.  

 

2. Havendo acordo expresso entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado, sendo reduzido a 

escrito, até ao máximo disposto no artigo 440.º do decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, 

para os seguintes períodos: 

 1 de Janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021; 

 1 de Janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. 

 

Artigo 11.º 

Esclarecimentos, retificações e alteração às peças concursais 

1. Os interessados podem apresentar pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas que surjam da 

compreensão e da interpretação das peças concursais previstas no artigo 5.º do Programa do 

Concurso, os quais devem ser solicitados, na Plataforma Eletrónica Vortalnext no decorrer do 

primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

 

2. Os esclarecimentos a que se refere no n.º 1 serão prestados por escrito, igualmente na Plataforma 

Eletrónica Vortalnext, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 

propostas. 

 

3. Os esclarecimentos e as retificações referidas nos n.ºs 1 e 2 serão disponibilizados na Plataforma 

Eletrónica Vortalnext e juntos às peças concursais que se encontrem patentes para consulta, assim 

como todos os interessados que as tenham adquirido serão imediatamente notificados desse facto. 

 



                                                                                  
 
 

   Página 5 de 64 

 

4. Os esclarecimentos e as retificações referidos no n.ºs 1 a 3 fazem parte integrante das peças 

concursais a que dizem respeito e prevalecem sobre estes em caso de divergência. 

 

5. O atraso na comunicação das retificações ou dos esclarecimentos dentro do prazo previsto no n.º 2, 

justifica a prorrogação por período equivalente ao atraso verificado.  

 
6. Os esclarecimentos das peças procedimentais, por delegação de competências do órgão 

competente para a decisão de contratar, são prestados pelo júri do procedimento. 

 

Artigo 12.º 

Consulta preliminar ao mercado 
Nos termos do artigo 35.º - A, antes da abertura do procedimento de formação de contrato publico, a 
entidade adjudicante pode realizar consultas informais ao mercado. 

 

SECÇÃO II 

PROPOSTAS 

Artigo 13.º 

Prazo e Modo de Apresentação de Propostas 

1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até às 18h00m 

inclusive, do 30.º dia a contar da data do envio do anúncio ao Serviço de Publicações Oficiais das 

Comunidades Europeias.  

 

2. Os documentos que constituem a proposta deverão ser apresentados na plataforma eletrónica 

utilizada pela Entidade Adjudicante e deverá estar assinada em cumprimento do disposto no 

Decreto-lei n.º 88/2009 de 09 de abril e na Lei n.º 96/2015 de 17 de agosto. A aposição de assinatura 

eletrónica qualificada deve ocorrer em cada um dos documentos eletrónicos que constituem a 

proposta. 

 
3. A mera assinatura eletrónica de ficheiros de agregação ou desagregação de documentos (ex. “pdf.” 

e/ou “zip.”) ou equivalentes, que contenham vários documentos, não será admissível. Assim, devem 

os concorrentes assinar individualmente todos os documentos constituintes do ficheiro, nos termos 

do número anterior. 

 

4. Nos casos em que o certificado digital não relacione diretamente o assinante com a sua função e 

poder de assinatura, deve o concorrente submeter na plataforma o documento eletrónico oficial 

indicando o poder de representação e assinatura do assinante, conforme o n.º 7 do artigo 55.º da Lei 

n.º 96/2015 de 17 agosto. 

 

5. Em proposta apresentada por um agrupamento concorrente, a proposta deve ser assinada pelo 

representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à proposta os 

instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante 

comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 
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6. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes, que tenham poderes para o 

obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a procuração que confira 

a este esse efeito, devidamente legalizada. 

 

7. O não cumprimento dos números anteriores é motivo de exclusão da proposta. 

 

Artigo 14.º 

Proposta 

1. A Proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta à Entidade Adjudicante a sua vontade 

de contratar e modo pelo qual se dispõe a fazê-lo, deve ser redigida em língua portuguesa, sem 

rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas e processada informaticamente.  

 
2. Sob pena de exclusão, as propostas devem ser constituídas pelos seguintes documentos: 

1. Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), disponível online através do portal 

da Comissão Europeia em https://ec.europa.eu/tools/espd; 

2. Declaração de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos conforme o modelo no Anexo IV 

do Programa do Concurso; 

3. Documentos que contenham os atributos da proposta de acordo com os quais o concorrente se 

dispõe a contratar, com base nos elementos submetidos à concorrência definidos no caderno de 

encargos; 

i. Preço hora proposto(até 2 casas decimais) para o ano de 2020; 

ii. Preço total anual proposto (considerando 52 semanas X n.º de horas 

contratualizadas X valor hora proposto), para o ano N; 

iii. Para efeitos de cálculo do preço contratual (3 anos) é feito o arredondamento do 

preço hora com o acréscimo de 1,2% e 2,4%, sendo depois multiplicado por 52 

semanas e pelo n.º de horas contratualizadas; 

4. Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os termos ou condições aos 

quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule, onde devem constar, sob 

pena de exclusão, as especificações técnicas não submetidas à concorrência definidas no 

caderno de encargos, ou seja, memória descritiva da metodologia proposta para a execução do 

contrato a celebrar; 

5. Documentos solicitados no artigo 14.º do clausulado técnico. 

6. O preço não inclui I.V.A., devendo ser indicado em algarismos e por extenso, e em caso de 

divergência, os últimos prevalecem sobre os indicados em algarismos.  

7. O concorrente e/ou agrupamento fica obrigado a manter a sua proposta durante um período de 

66 (sessenta e seis) dias contados da data limite fixado para apresentação das propostas. 

 

Artigo 15.º 

Propostas variantes, Parciais ou Condicionadas 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes, sendo que a sua apresentação é motivo de 

exclusão da proposta base e da proposta variante. 

 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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SECÇÃO III 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Artigo 16.º 

Apreciação das Propostas 

1. O júri elaborará um relatório preliminar fundamentado sobre a análise das propostas, ordenando-as, 

de acordo com o critério de adjudicação do artigo 19.º do presente Programa do Concurso. 

 

2. Deve, no mesmo relatório, o júri propor a exclusão das propostas cuja análise revele alguma das 

situações previstas no n.º 2 do artigo 70.º do CCP e dos nºs 2 e 3 do artigo 146.º do mesmo código. 

 

Artigo 17.º 

Esclarecimentos a Prestar pelos Concorrentes 

1. Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente às respetivas propostas e a todos os 
documentos que as instruam, os esclarecimentos que o júri do CONCURSO considere necessários 
para efeitos da sua análise e avaliação, nos termos do artigo 72.º do CCP. 
 

2. O incumprimento às solicitações a que se refere n.º 1, no prazo concedido para o efeito, determina a 
exclusão da proposta. 

 

Artigo 18.º 

Audiência Prévia 

1. O júri do concurso deve, antes de proferida a decisão final de adjudicar e para elaborar o relatório 

final, proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes. 

 

2. Os concorrentes têm 5 (cinco) dias úteis, após a notificação do relatório preliminar, para se 

pronunciarem. 

 

Artigo 19.º 

Critério de Adjudicação 

1. A adjudicação é feita segundo a proposta economicamente mais vantajosa na modalidade 

monofatorial “avaliação do preço”, atendendo o mais baixo preço. 

 

2. Em caso de empate, o fator de desempate a utilizar será a proposta selecionada na sequência de 

sorteio a desenrolar presencialmente com os interessados, do qual será lavrada ata por todos os 

presentes.  

 

Artigo 20.º 

Leilão Electrónico 

Não haverá lugar a leilão electrónico. 
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SECÇÃO IV 

ADJUDICAÇÃO 

Artigo 21.º 

Notificação da Decisão de Adjudicação 

Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar notificar todos os concorrentes da decisão 

tomada, remetendo-lhes o relatório final de análise das propostas, mediante recurso da Plataforma 

Eletrónica VORTAL. 

 

Artigo 22.º 

Adjudicação de Proposta Apresentada por um Agrupamento 

1. Se a adjudicação recair em proposta apresentada por um agrupamento, as entidades que o 

compõem devem, depois de lhe ser notificada a adjudicação, mas antes da celebração do contrato, 

associar-se na modalidade de Consórcio ou num modelo de Agrupamento Complementar de 

Empresas, em regime de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no decreto-lei n.º 

231/81, de 28 de julho. 

 

2. O contrato de consórcio deve indicar a entidade que exercerá a função de líder de consórcio, 

devendo ser-lhe conferidos, no mesmo ato, e por procuração, os poderes referidos no n.º 1 do artigo 

14.º do decreto-lei n.º 231/81, de 28 de julho, e ainda os poderes especiais para receber da Entidade 

Adjudicante, e delas dar quitação, quaisquer quantias que devam ser pagas às consorciadas em 

execução do contrato. 

 

Artigo 23.º 

Causas de Não Adjudicação 

1. Não há lugar a adjudicação quando:  

a. Nenhum concorrente haja apresentado proposta;   

b. Todas as propostas tenham sido excluídas;   

c. Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do 

procedimento após o termo do prazo fixado para a apresentação das propostas;   

d. Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

relativas aos pressupostos da decisão de contratar, o justifiquem. 

 

2. A decisão de não adjudicação, bem como os restantes fundamentos, será notificada a todos os 

concorrentes através da Plataforma Eletrónica VORTAL. 

 

3. Quando o órgão competente para a decisão de contratar decida não adjudicar com fundamento no 

disposto nas alíneas c. e d. do n.º 1, a Entidade Adjudicante deve indemnizar os concorrentes, cujas 

propostas não tenham sido excluídas, pelos encargos em que comprovadamente incorreram com a 

elaboração das respetivas propostas, mediante decisão judicial ou arbitral. 

 
 
 

 



                                                                                  
 
 

   Página 9 de 64 

 

SECÇÃO V 

HABILITAÇÃO 

Artigo 24.º 

Documentos de Habilitação 

1. O Adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação de adjudicação, através da 
plataforma electrónica, deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a. Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP (alínea a) do n.º 1 do artigo 

81.º do CCP); 

b. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) 

e i) do artigo 55.º do CCP; 

c. Informação sobre o(s) representante(s) legal(ais) necessários à outorga do contrato (nome 

completo, número de identificação civil e data de validade), registo criminal e respetiva 

procuração, se aplicável; 

d. Certidão permanente; 

e. Registo criminal da empresa; 

f. Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes de Trabalho para os colaboradores. 

g. Declaração comprovativa de possuírem os serviços organizados de Serviço de Segurança no 

Trabalho (SST), com indicação do responsável de segurança do serviço ou cópia do relatório 

único. 

h. Comprovativo de seguro de responsabilidade civil e profissional. 

i. Documento comprovativo da formação a que os funcionários foram submetidos em matéria de 

SST. 

j. Ficha de dados de Segurança, de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006. 

k. Tipologia de folhas de registos (controlo de limpeza de casas de banho e elevadores) solicitadas 

no presente caderno de encargos. 

l. Exemplar de folha de registo, nos termos da alínea e) do artigo 15.º do clausulado técnico. 

 
2. O Adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no número 
anterior na plataforma eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante. Caso os documentos não venham 
em língua portuguesa, deve o Adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada.  
 
3. Quando os documentos a apresentar se encontrem disponíveis na Internet, o Adjudicatário pode, 
em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à Entidade Adjudicante o endereço do sítio 
onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os 
referidos sítio e documentos dele constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

 
4. Sempre que sejam detetadas irregularidades nos documentos apresentados, que possam levar à 
caducidade da adjudicação, a Entidade Adjudicante concede um prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 
data de notificação, para que o Adjudicatário as possa suprir. 

 
5. Quando o Adjudicatário for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, os diversos 
membros do agrupamento devem apresentar os documentos referidos na alínea a) e b) do n.º 1 do 
presente artigo, bem como os documentos referidos nas alíneas b) e c) do n.º1 do artigo 84.º do CCP, 
caso a atividade por esse membro desenvolvida requeira a titularidade dos referidos alvarás, licenças e 
autorizações. 
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6. Todos os concorrentes serão notificados em simultâneo da apresentação dos documentos de 
habilitação pela Entidade Adjudicante com indicação do dia em que ocorreu essa apresentação e os 
documentos da habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de 
todos os concorrentes, na PLATAFORMA. 
 

Artigo 25.º 

Caução 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, será exigida 

ao Adjudicatário caução no valor de 5 % do preço contratual.  

 

2. O Adjudicatário deve, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da receção da notificação da 

adjudicação comprovar a prestação da caução. 

 
3. As cauções prestadas pelo Adjudicatário podem ser executadas pela Entidade Adjudicante, sem 

necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer importâncias que se 

mostrem devidas por força do não cumprimento por aquele das obrigações legais ou contratuais. 

 

Artigo 26.º 

Modo de Prestação da Caução 

1. A caução pode ser prestada mediante garantia bancária (Anexo I), ou por seguro-caução (Anexo II) ou 

por depósito (Anexo III) em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, conforme 

escolha do Adjudicatário. 

 

2. Quando o depósito for efetuado em títulos, estes são avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo 

se, nos últimos três meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a 

avaliação é feita em 90 (noventa) % dessa média. 

 
3. Se o Adjudicatário optar por prestar a caução mediante garantia bancária deverá ser apresentado um 

documento pelo qual o estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do 

valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade 

adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia respeita. 

 

4. Se o Adjudicatário optar por prestar seguro-caução, deverá apresentar apólice pela qual uma 

entidade legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o 

encargo de satisfazer de imediato sobre quaisquer importâncias exigidas pela Entidade Adjudicante 

em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que o seguro respeita. 

 

5. Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum, 

resultar uma diminuição das garantias para a Entidade Adjudicante, nos moldes em que são 

asseguradas pelas outras formas admitidas de prestação da caução. 

 

6. Todas as despesas derivadas da prestação da caução ou do seguro da execução do contrato são da 

responsabilidade do Adjudicatário. 
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Secção VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 27.º 

Caducidade da Adjudicação 

A adjudicação caduca, por facto que lhe seja imputável, nomeadamente: 

a. Pela não apresentação dos documentos de habilitação exigidos no presente programa do 

concurso; 

b. Por apresentar os documentos de habilitação fora do prazo estabelecido no presente programa 

do concurso; 

c. Pela falsificação de qualquer documento de habilitação ou pela prestação culposa de falsas 

declarações, nos termos dispostos do artigo 87.º do CCP; 

d. Pela não prestação da caução após a notificação da adjudicação pelo órgão competente para a 

decisão de contratar, quando aplicável; 

e. O Adjudicatário não assinar o contrato e se no caso de um agrupamento o mesmo não se tiver 

associado nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do CCP, seguindo-se quanto ao mais o regime 

previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 105.º do CCP. 

 

Artigo 28.º 

Redução do Contrato a Escrito 

O contrato será reduzido a escrito mediante a elaboração de um clausulado em suporte papel ou em 

suporte informático com aposição de assinaturas eletrónicas. 

 

Artigo 29.º 

Minuta do Contrato 

1. A minuta do contrato é aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar depois de 
comprovada a prestação da caução pelo Adjudicatário. 
 

2. Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar o órgão competente para a decisão de 
contratar notifica-a ao Adjudicatário. 

 
3. Considera-se a minuta do contrato aceite pelo Adjudicatário quando haja aceitação expressa ou 

quando não haja reclamação nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à respetiva notificação.   
 
4. As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão de 

obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o contrato ou ainda 
a recusa dos ajustamentos propostos. 

 
5. No prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da receção da reclamação, o órgão que aprovou a minuta 

do contrato notifica o Adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silencia à rejeição da 
reclamação.  

 
6. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo Adjudicatário não fazem parte 

integrante do contrato.   

Artigo 30.º 

Outorga do Contrato 
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1.  A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da aceitação da 

minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de:  

a. Terem decorrido 10 (dez) dias úteis contados da data da notificação da decisão de adjudicação;  

b. Terem sido apresentados todos os documentos de habilitação exigidos;  

c. Confirmados os compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º do CCP. 

 

2.  O órgão competente para a decisão de contratar comunica ao Adjudicatário, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias úteis, a hora e o local em que ocorrerá a outorga do contrato.        

   

Artigo 31.º 

Despesas da Apresentação e da Elaboração da Proposta 

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação das propostas constituem encargo do 

concorrente. 

 

Artigo 32.º 

Compromisso plurianual 
O presente procedimento origina um compromisso plurianual, pelo que o início da prestação de serviços 

está condicionado à autorização para assunção do compromisso plurianual. 

 
 

Artigo 33.º 

Legislação Aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa do Concurso aplica-se o regime 

previsto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, 

na atual redação. 
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Anexos ao Programa do Concurso 

Anexo I – Modelo de Garantia Bancária 

 
 
Ao Hospital do Espirito Santo de Évora, E.P.E. 
Largo Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora 

 
O ____________ (Banco), com sede em _________________ (morada) vem prestar, por conta e a 

pedido de ______________________ (nome do adjudicatário), com sede em ____________________ 
(morada), como adjudicatário da consulta n.º xxxx/xxx, relativo ao procedimento que tem como objecto a 
“_________________________________”, garantia bancária até ao valor de _________________ Euros 
(repetir por extenso) em caução do bom e pontual cumprimento por aquele das obrigações decorrentes do 
Programa do Concurso e do Caderno de Encargos. 

 
Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro, ao Hospital do 

Espirito Santo de Évora, E.P.E., até àquele valor sem quaisquer reservas, e para todos os efeitos legais, de todas 
e quaisquer importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo beneficiário, à primeira solicitação e 
até um limite máximo de 48 horas, sem questionar da sua justeza ou conformidade com o disposto no 
processo de concurso e documentos a ele anexos. 

 
Esta garantia é de _________________ (por algarismos e por extenso) e só será cancelada quando o 

beneficiário nos comunicar por escrito que cessaram todas as obrigações do caucionado, decorrentes do acima 
especificado, o que deverá ser feito de acordo com o estabelecido nas peças do procedimento. 

 
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo II – Modelo de Seguro-Caução 
 

A ________________ (companhia de seguros), com sede em ________________ (morada) presta a favor 
do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., e ao abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com 
_________________ (tomador de seguro), garantia à primeira solicitação no valor de _________________ 
destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que __________________ (adjudicatário), com 
sede _______________ (morada), assumirá no contrato que com ela ao Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., 
vai outorgar e que tem por objecto a “__________________________________________” referente à Consulta 
xxxx/xx, regulada nos termos da legislação portuguesa aplicável. 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à primeira 
solicitação doHospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., sem que estes tenham de justificar o pedido e sem que a 
primeira pessoa possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás 
identificado ou com o cumprimento das obrigações que ________________ (adjudicatário) assume com a 
celebração do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor ao Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., quaisquer exceções 
relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre estes e o tomador do seguro. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou 
denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previsto no contrato e na 
legislação aplicável. 

 
 
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 

 
 
 
 
 
 

Anexo III - Modelo de Guia de Depósito 
 
 

Vai __________________________ (nome do Adjudicatário), com sede em ______, pessoa coletiva n.º ______, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ______ sob o n.º ______, com o capital social de ________, 
representado(a) pelos Senhores _____________________ e ____________________________, na qualidade 
respetivamente de _____________________ e ________________________, depositar na _________________ 
(sede, filial, agência ou delegação) da ________ (instituição), a quantia de _______ Euros (__________ euros), 
__________ (em dinheiro), como caução exigida para a prestação de serviços de _______________, para os efeitos 
do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos. Este depósito fica à ordem do Hospital do 
Espírito Santo de Évora, E.P.E., a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento. 

 
 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo IV 
Modelo de declaração 

(substitui o Anexo I ao CCP em caso de CP com publicação no JOUE) 

 
_______________________________________(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 
representante legal de (1) __________________________________________ (firma, número de identificação fiscal e sede ou, 
no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 
conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de 
_____________________________________ (designação ou referência ao procedimento em causa) e, se for o caso, do 
caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua 
representada (2) __________________________ se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo 
do(s) mencionado(s) no presente caderno(s) de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas 
cláusulas, no valor de (3) ______________, conforme nossa proposta. 
 
(local)_______________, (data)_____________. 
 
 
(assinatura)__________________________________ 
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CADERNO DE ENCARGOS 

 

PARTE I 

Cláusulas Jurídicas 
Capítulo I 

Disposições Gerais 

 
Artigo 1.º 

Objeto do Contrato 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência 

do procedimento pré-contratual que tem como objeto aquisição de prestação de serviços de limpeza 

hospitalar e análoga à de assistente Operacional, de acordo com as condições e especificações previstas 

no presente Caderno de Encargos e Clausulado Técnico. 

 

Artigo 2.º 

Prazo de Vigência 

1. O objeto do concurso terá como período de vigência de 1 de abril de 2020 até 31 de dezembro de 

2020.  

 

2. Havendo acordo expresso entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado, sendo reduzido a 

escrito, até ao máximo disposto no artigo 440.º do decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, para 

os seguintes períodos: 

 1 de Janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021; 

 1 de Janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. 

 

3. Em caso de denúncia ou não prorrogação do contrato, o Co-Contratante é obrigado a assegurar a 

prestação de serviços objeto do contrato pelo período necessário até que a entidade adjudicante 

assegure alternativa. 

 
Artigo 3.º 

Compromisso plurianual 
O presente procedimento origina um compromisso plurianual, pelo que o início da prestação de serviços 

está condicionado à autorização para assunção do compromisso plurianual. 

 

Artigo 4.º 

Preço Contratual 

1. Entende-se por preço contratual o preço a pagar pelo Contraente Público, em resultado da proposta 

adjudicada, pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato, nos termos 

do n.º 1 do artigo 97.º do CCP, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se aplicável.  

 

2. No preço contratual está expressamente incluído o preço a pagar pela execução das prestações 

objeto do contrato na sequência de qualquer prorrogação contratualmente prevista, expressa ou 

tácita, do respetivo prazo do CONTRATO.  
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3. O preço contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída ao Contraente Público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens 

objeto do contrato para o respetivo local de entrega, seguros, fretes, taxas alfandegárias, instalação, 

montagem, demonstração das especificações técnicas, ensaio de todos os bens fornecidos e 

manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 

registadas, patentes ou licenças. 

 
Artigo 5.º 

Parâmetro Base 

1. Nos termos previstos do n.º 3 e 4 do artigo 42.º do CCP, o único aspeto submetido à concorrência é o 

preço hora para a prestação de serviços de limpeza, conforme definido no n.º 1 do artigo 19.º do 

Programa do Concurso. 

 

2. O preço base do procedimento, incluindo todas as prestações que constituem o objeto de aquisição 

é de 3.179.708,60€, decomposto da seguinte forma: 

 

 De 01/04/2020 a 31/12/2020 – o valor máximo de 855.987,60 €; 

 De 01/01/2021 a 31/12/2021 – o valor máximo de 1.155.012,60 €; 

 De 01/01/2022 a 31/12/2022 – o valor máximo de 1.168.708,40 €. 

 

Artigo 6.º 

Critérios Não Submetidos à Concorrência 

Os concorrentes devem observar nas suas propostas, e como eventuais futuros Co-contratantes, 

garantir, sem encargos adicionais para o Contraente Público, os aspetos não submetidos à concorrência 

referidos no Clausulado Técnico do presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 7.º 

Documentos Integrantes do Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  
 

2. Fazem parte integrante do contrato a celebrar os seguintes elementos: 
a. Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes e que tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; 

b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c. O presente Caderno de Encargos;  

d. A proposta adjudicada;  

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Co-contratante.  

 
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência 

é determinada pela ordem indicada no número anterior.  

 

4. O Contraente Público pode excluir expressamente do contrato os termos ou condições constantes 

da proposta adjudicada que se reportem a aspetos de execução do contrato não regulados pelo 
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presente Caderno de Encargos e que não sejam considerados estritamente necessários à sua 

execução ou sejam considerados desproporcionados. 

 

5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos, de acordo com o 

disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo Co-contratante nos termos disposto do artigo 101.º 

do mesmo código.  

 

6. Os aditamentos ao contrato devem estabelecer a sua própria prevalência relativamente aos 

restantes documentos. 

 

Capítulo II 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 
Secção I 

Obrigações do Co-contratante 
Artigo 8.º 

Obrigações Principais do Co-contratante 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos 

ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o Co-contratante as seguintes 

obrigações principais:  

a. Obrigação na continuidade da prestação de serviços conforme a proposta e com as Clausulas 

Técnicas do Caderno de Encargos; 

b. Obrigação de responder, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no âmbito 

do Contrato, pela culpa ou pelo risco e pelos prejuízos causados por terceiros contratados no 

âmbito do Contrato; 

c. Obrigação de facultar ao Contraente Público todos os meios necessários à verificação da 

qualidade dos serviços prestados. 

 

2. O Co-contratante fica obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que 

sejam necessários e adequados, bem como ao estabelecimento de um sistema de organização, 

necessário para perfeita e completa execução das tarefas da sua responsabilidade. 

 

Artigo 9.º 

Incumprimento do Contrato 

1. Sempre que ocorra um caso de força maior, nos termos previstos no artigo 21.º do presente 

Caderno de Encargos, devidamente comprovado, e que implique a suspensão da entrega, deve o 

Co-contratante, logo que dele tenha conhecimento, requerer ao Contraente Público que lhes seja 

concedida uma prorrogação do respectivo prazo. 

 
2. Nos casos de impossibilidade temporária, com a ressalva da situação prevista no artigo 21.º do 

presente Caderno de Encargos, não é admissível que a mesma se verifique nos primeiros 6 (seis) 

meses de vigência do contrato, pelo que as mesmas, serão consideradas incumprimento dos prazos 

de entrega, nos termos do artigo 17.º do presente Caderno de Encargos. 
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3. Caso o Co-contratante não cumpra de forma exacta e pontual às obrigações contratuais por facto 

que lhe seja imputável, o Contraente Público notificá-lo-á para suprir as mesmas dentro de um 

prazo razoável, não superior a 5 (cinco) dias.  

 
4. O número anterior não será aplicado, salvo quando o cumprimento da obrigação contratual se 

tenha tornado impossível ou o Contraente Público tenha perdido o interesse pela mesma. 

 

Artigo 10.º 

Outras Informações 

1. Os Co-contratantes poderão apresentar factores de redução dos preços propostos, por descontos 

financeiros, com a indicação do desconto face ao prazo de pagamento.  

 

2. Não são aceites rappel nem emissão de notas de crédito por desconto de quantidades. 

 

 

Subsecção II 

Dever de Informação e Sigilo 

Artigo 11.º 

Objeto do Dever de Informação e Sigilo 

1. O Co-contratante deve prestar ao Contraente Público todas as informações que este lhe solicitar e 

que sejam necessárias à fiscalização do modo de execução do contrato, devendo o contraente 

público satisfazer os pedidos de informação formulados pelo Co-contratante e que respeitem a 

elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessário à execução do contrato.  

 

2. Salvo quando, por força do contrato, caiba ao Co-contratante o exercício de poderes públicos, 

compete exclusivamente ao contraente público a satisfação do direito à informação por parte de 

particulares sobre o teor do contrato e quaisquer aspetos da respetiva execução.  

 

3. O Contraente Público e o Co-contratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a 

segredo nos termos da lei às quais tenham acesso por força da execução do contrato. 

 

Secção II 

Obrigações do Contraente Público 

Artigo 12.º 

Liberação da Caução 

A liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações 

contratuais ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados após o cumprimento das obrigações do Co-

contratante, nos termos do n.º 3 do artigo 295.º do CCP. 

 

Artigo 13.º 

Faturação 

1. O Contraente Público não concederá qualquer adiantamento de preço por conta de prestações a 

realizar ou atos preparatórios ou acessórios das mesmas. 
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2. A fatura deverá ser emitida mensalmente e enviada para o Serviço de Aprovisionamento – Stocks, 

devendo incluir a seguinte informação: 

a. O número da nota de encomenda e o número de compromisso; 

b. Preço mensal da prestação; 

c. Número de horas prestadas; 

d. Comprovativo de registo biométrico justificativo das horas faturadas; 

 

3. Não há lugar a faturação adicional, para além do determinado no presente Caderno de Encargos. 

 

4. Nas situações em que as faturas não apresentem os dados conforme referidos no n.º 2, o Co-

contratante não poderá reclamar ao Contraente Público o respetivo pagamento. 

 

5. Em caso de discordância por parte do Contraente Público, quanto aos valores indicados nas faturas, 

deve esta comunicar ao Co-contratante por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Co-

contratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de Nota de 

Crédito.  

 

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos números anteriores, as faturas são 

pagas através de transferência bancária para o IBAN indicado pelo Co-contratante. 

 

Artigo 14.º 

Prazo de Pagamento 

1. O prazo de pagamento é de 60 (sessenta) dias de calendário a contar da data de entrada da fatura 

nas instalações do Contraente Público, a qual só pode ser emitida após o vencimento da obrigação e 

emissão da respetiva nota de encomenda. A nota de encomenda será emitida pelo período de 

determinação dos fundos disponíveis, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 8.º do decreto-lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, com redação dada pelo Decreto-lei n.º 99 de 2 de junho de 2015, sendo 

nela necessariamente inscrito, sob pena de nulidade, um número de compromisso válido e 

sequencial. 

 

2. Para os efeitos do n.º 1, a obrigação considera-se vencida com o fornecimento do serviço objeto do 

contrato.  

 

3. O Contraente Público, reserva-se ao direito de descontar aos pagamentos mencionados o valor das 

penalidades, nos termos do presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 15.º 

Atrasos nos Pagamentos 

1. Salvo se o atraso não for lhe for imputável, o Contraente Público está obrigado ao pagamento de 

juros de mora, sempre que exista atraso no cumprimento das obrigações pecuniárias, ao Co-

contratante sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada pela Direção Geral do Tesouro e 

Finanças pelo período correspondente à mora. 
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2. Em caso de desacordo, entre as partes, sobre o montante devido, deve o Contraente Público 

efetuar o pagamento sobre a importância em que existe concordância do Co-contratante. 

a. No caso dos montantes pagos serem inferiores àqueles que sejam efetivamente devidos ao Co-

contratante, em função da apreciação de reclamações deduzidas, tem este direito a juros de 

mora sobre essa diferença, nos termos do n.º 1. 

 

3. O atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes obrigações de 

pagamento do Contraente Público. 

 

4. Em caso de incumprimento imputável ao Contraente Público, o Co-contratante, 

independentemente do direito de resolução do contrato, nos termos do disposto no artigo 332.º do 

CCP, pode invocar a exceção de não cumprimento nos termos do 327.º do mesmo código. 

 

Artigo 16.º 

Poder de Fiscalização 

1. O Contraente Público exercerá o poder de fiscalização durante a execução do contrato 

nomeadamente: 

a. Realização de reuniões periódicas entre o Contraente Público e o Co-contratante. 

b. Auditorias; 

 

2. O Contraente Público exercerá o direito de rescisão do contrato a título de sanção, caso o Co-

contratante não cumpra, ou não cumpra rigorosamente, os artigos do presente Caderno de 

Encargos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 333.º CCP. 

 

 

CAPÍTULO III 

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

 

Artigo 17.º 

Penalidades Contratuais 

1. As penalidades contratuais previstas constam do artigo n.º 22 do Clausulado Técnico. 

 

2. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Contraente Público exija 

uma indemnização pelo dano causado. 

 

3. As penalidades serão aplicadas por dedução do respetivo montante no pagamento da fatura 

subsequente ou por emissão de nota de crédito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

 

4. Aplicação das penas pecuniárias terá como limite máximo, os mencionados no artigo 329.º do CCP. 
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Artigo 18.º 

Resolução do Contrato pelo Contraente Público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o Contraente 

Público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Co-contratante violar de 

forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos 

seguintes casos:  

a. Se se verificar grave ou por mais de uma vez inobservância das disposições do contrato ou 

quaisquer circunstâncias que revelem a existência de má-fé por parte do Co-contratante; 

b. Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo Contraente Público, 

ou seja, quando se verifique 5 (cinco) situações não consecutivas de incumprimento;  

c. Quando o adjudicatário incumprir os prazos indicados para a colocação do equipamento 

essencial à prestação de serviços; 

d. Não cumprimento do prazo de 30 dias (após início da prestação de serviços) para início da 

operacionalização do sistema de registo biométrico/leitura facial para controlo de assiduidade e 

pontualidade; 

e. Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades. 

 

2. O direito de resolução, referido no número anterior, exerce-se mediante declaração enviada ao Co-

contratante. 

 

3. Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do Co-contratante, será o 

montante respetivo deduzido das quantias devidas. 

 

4. O Contraente Público pode ainda resolver o contrato por razões de interesse público, devidamente 

fundamentado, e mediante o pagamento ao Co-contratante de justa indemnização decida por via 

judicial ou mediante recurso a arbitragem. 

 

Artigo 19.º 

Resolução do Contrato pelo Co-Contratante 

1. O Co-contratante pode resolver o contrato nos termos do artigo 332.º do CCP.  

 

2. A resolução do contrato no termo do número anterior não determina a repetição das prestações já 

realizadas pelo Co-contratante, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, 

com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP. 

 

Artigo 20.º 

Suspensão da Execução do Contrato 

1. A execução das prestações que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, 

suspensa de acordo com o disposto no artigo 297.º do CCP.  

 

2. Em caso de suspensão do contrato, o recomeço da execução, será efetuada nos termos do artigo 

298.º do CCP. 
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Artigo 21.º 

Caso Fortuito ou Força Maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for 

impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato. 

 

2. Nenhuma das partes incorrerá em qualquer obrigação de indemnizar, compensar ou ressarcir a 

outra por quaisquer prejuízos incorridos ou a incorrer para cumprimento das suas obrigações 

contratuais por força de caso fortuito ou de força maior. 

 

3. Para os efeitos dos números anteriores, considera-se caso de força maior o facto praticado por 

terceiro pelo qual a parte não seja responsável, direta ou indiretamente, ou que, para a sua 

verificação, não tenha comprovadamente contribuído, bem como qualquer facto natural, situação 

imprevisível ou inevitável cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das 

circunstâncias pessoais das partes, nomeadamente: 

a. Atos de guerra ou de subversão; 

b. Epidemias; 

c. Ciclones; 

d. Tremores de terra, fogo, raios, inundações que afetem as instalações ou a capacidade produtiva 

das partes; 

e. Greves gerais ou sectoriais que impliquem quebra total da capacidade produtiva das partes. 

 

4. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior que impeçam o cumprimento total ou parcial 

do contrato ou que impliquem atrasos ou prejuízos na execução do contrato ou o agravamento do 

seu custo deve comunicar e justificar tais situações à outra parte, indicando o prazo previsível para 

o restabelecimento da situação. 

 

5. O Co-contratante deve, no prazo de 8 (oito) dias a contar do conhecimento da ocorrência, notificar 

o Contraente Público da duração previsível do acontecimento e dos seus efeitos na execução do 

contrato, juntando certificado das entidades competentes que ateste a realidade e exatidão dos 

factos alegados e oferecendo prova de, em tempo devido, ter esgotado todos os meios para reduzir 

ao mínimo o atraso e os prejuízos na execução do contrato. 

 

6. Se o Co-contratante não puder, por razões que não lhe sejam imputáveis, apresentar os certificados 

referidos no número anterior dentro do prazo aí previsto, deve apresentá-los logo que possível, 

apresentando igualmente a justificação para tal atraso. 

 

7. O incumprimento pelo Co-contratante do disposto nos números anteriores implica a sua 

responsabilidade pelo incumprimento das obrigações contratuais em causa, não podendo invocar 

os direitos previstos no n.ºs 1 e 2. 
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Artigo 22.º 

Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial 

1. São inteiramente da responsabilidade do Co-contratante os encargos ou a responsabilidade civil 

decorrentes da incorporação em qualquer dos bens objeto do contrato, ou da utilização nesses 

mesmos bens, de elementos de construção, de hardware, de software ou de outros que respeitem 

a quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade 

industrial ou direitos de autor ou conexos. 

 

2. Se o Contraente Público vier a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato ou na 

posterior utilização dos bens objeto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no número anterior, 

terá direito de regresso contra o Co-contratante por quaisquer quantias pagas, seja a que título for. 

 

Artigo 23.º 

Execução da Caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos 

termos do Programa do concursos à apresentação de Propostas, pode ser executada pelo 

Contraente Público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de 

quaisquer importâncias resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo 

pelo Co-contratante das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, 

ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.  

 

2. A resolução do contrato pelo Contraente Público não impede a execução da caução, desde que 

para isso haja motivo. 

 

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o Co-contratante 

na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias após a notificação do Contraente Público para esse efeito.  

 

4. Quando não haja a renovação da caução nos termos do número anterior, pode o Contratante 

Público resolver o contrato a título sancionatório, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 333.º 

do CCP.  

 
5. A caução prestada pelo concorrente a quem venha a ser adjudicado o objeto do contrato 

responderá pelo cumprimento pontual das obrigações que o Co-contratante assume, sem prejuízo 

das indemnizações legais que o Estado venha a ter direito pelos prejuízos que daí lhe advenham. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 24.º 

Revisão de Preços  

Não é permitida a revisão dos preços propostos, em circunstância alguma, durante a execução do 

contrato. 
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Artigo 25.º 

Subcontratação e Cessão da Posição Contratual 

Estas matérias regem-se pelo disposto nos artigos 316.º a 324.º do CCP.  

 

Artigo 26.º 

 Notificações e Comunicações 

1. As notificações e comunicações entre as partes relativas à fase de execução do contrato devem ser 

efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão escrita e eletrónica de 

dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de receção 

devendo ser endereçadas para as moradas indicadas no contrato e presumindo-se efetuadas nas 

seguintes condições: 

 

TRANSMISSÃO DATA DE EFETIVIDADE 

Meios eletrónicos 

Presume-se efetuada no momento em que o destinatário aceda ao 

específico correio enviado para a sua caixa postal eletrónica ou  no 

momento em que o destinatário aceda ao específico correio 

enviado para a sua conta eletrónica aberta junto da plataforma 

informática disponibilizada pelo sítio eletrónico institucional do 

órgão competente. 

Telefax 

Presume-se efetuada na data de emissão, servindo de prova a cópia 

da remessa com a menção de que a mensagem foi enviada com 

êxito (com data, hora e n.º de telefax do recetor). 

Carta registada com aviso de receção 
Presume-se efetuada no 3.º dia útil posterior ao registo ou no 1.º 

dia seguinte a esse, quando esse dia não seja útil. 

 

2. As notificações e as comunicações que tenham como destinatário o Contraente Público regem-se 

nos termos do n.º 2 do artigo 469.º do CCP. 

 

3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

Artigo 27.º 

Outros Encargos 

Todas as despesas derivadas da elaboração da proposta, nomeadamente as despesas e encargos 

inerentes à prestação do contrato, são da responsabilidade do Co-contratante. 

 

Artigo 28.º 

Execução do Contrato 

O Contraente Público e o Co-contratante encontram-se obrigados a atuar de boa-fé durante a execução 

do contrato e a não exercer os direitos nele previstos, ou na lei, de forma abusiva. 
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Artigo 29.º 

Gestor do Contrato 

O Contraente Público deve designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar. Nos termos 

do artigo 290.º-A do CCP, o gestor do presente contrato, designado pelo órgão competente para a 

decisão de contratar, é o Administrador da área. 

 

Artigo 30.º 

Serviço de Segurança no Trabalho 
 

1. No prazo máximo de 10 dias uteis após o início do contrato, o adjudicatário é obrigado a 
apresentar os seguintes: 

a. Elementos que assegurem o estado de saúde dos seus trabalhadores mais 
especificamente cópias das fichas de aptidão dos funcionários (artigo 110.º da Lei n.º 
102/2009 de 10 de Setembro), que desenvolvem a sua atividade nas instalações do HESE; 

b. Apresentar a avaliação de riscos para a atividade que desenvolve (artigo 15.º da Lei n.º 
102/2009 de 10 de Setembro e Lei 3/2014 28 Janeiro) (obrigatoriamente, riscos para a 
segurança e saúde bem como as medidas de proteção e prevenção e a forma como se 
aplicam); 
 

2. No caso específico de acidentes de trabalho artigo 91, nº2, Lei n.º 98/2009 de 4 de Setembro e 

artigo 111.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro a empresa prestadora deverá comunicar a 

sua ocorrência ao SSST no prazo máximo de 24 horas. Em caso de acidentes mortais de 

imediato. 

3. Relativamente a combate a incêndios e de evacuação os prestadores devem cumprir o que está 

definido no plano de emergência interno do HESE EPE com os seus trabalhadores designados 

para a função e com formação específica para o efeito. (Lei 102/2009 de 10 de Setembro artigo 

19 e 20) 

4. O consumo de álcool (Portaria 390/2002 11 de Abril, artigo 4), são interditos nos locais de 

trabalho da administração pública. Também se aplica na coordenação e na cooperação com 

outras empresas e entidades que desenvolvam, simultaneamente, atividades com os respetivos 

trabalhadores no mesmo local de trabalho (Portaria 390/2002 11 de Abril, artigo 4 nº 3c). 

 

 
Artigo 31.º 

Legislação Aplicável 

1. O contrato fica sujeito ao disposto na legislação portuguesa, com renúncia expressa a qualquer 

outra. 

 

2. Sem prejuízo de outras leis e regulamentos especialmente aplicáveis, a tudo o que não esteja 

expressamente previsto ou regulado no presente caderno de encargos e na demais 

regulamentação do contrato aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto e demais alterações. 

 

Artigo 30.º 

Foro Competente 
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1. Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um acordo 

sobre a situação em litígio, dentro dos princípios da boa-fé contratual. 

 

2. No caso de as partes não conseguirem chegar a um acordo, nos termos do número anterior, deve o 

litígio ser dirimido de acordo com a legislação portuguesa aplicável e é competente o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa renúncia a qualquer outro. 
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PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

Artigo 1.º 

Local de Prestação dos Serviços 

Os serviços objeto do presente contrato serão prestados nas instalações do Hospital do Espírito Santo 

de Évora, E.P.E.. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de necessidades 

1. Pretende-se adquirir 2.743,55 horas, realizadas por funcionárias com a categoria de trabalhadora de 

limpeza hospitalar e outras categorias (ex. lavador de vidros). Nas horas anteriormente referidas 

estão incluídas 80 horas semanais de coordenação repartidas por supervisora e encarregadas. 

 

2. As condições presentes do caderno de encargos dizem respeito à prestação de serviços na área de 

limpeza hospitalar, bem como prestação de serviços analogamente à de assistentes operacionais 

nos serviços clínicos do Hospital do Espírito Santo Évora, E.P.E., adiante designado por HESE. 

 

3. Pretende o HESE que o objeto do presente concurso assegure uma adequada higienização do meio 

ambiente e promova um ambiente salubre para profissionais, doentes e visitantes, contribuindo 

para uma boa imagem do HESE junto dos seus utentes. 

 
4. Nos casos de surtos de infeção hospitalar ou no âmbito da saúde publica a empresa adjudicatária 

terá que adotar os procedimentos específicos de limpeza recomendados pelo Grupo de 

Coordenação Local do Programa de prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência aos 

Antimicrobianos, adiante designado por GCL-PPCIRA. 

 

 

Artigo 3.º 

Âmbito do Fornecimento 

1. A prestação implica assegurar a limpeza nos dois edifícios do HESE (Espírito Santo e Patrocínio) e 

compreende o fornecimento de: 

a. Agentes executantes, encarregadas e agente de supervisão, com formação e comprovação da 

mesma; 

b. Produtos de limpeza necessários à execução de serviços de limpeza, incluindo quantidade 

necessária para utilização fora do horário praticado pelo adjudicatário; 

c. Reposição de consumíveis nos serviços (fornecidos pela entidade adjudicante): sabão líquido, 

toalhetes de papel para as mãos e papel higiénico, de acordo com os dispensadores de parede 

instalados; 

d. Reposição de sacos de plásticos de resíduos hospitalares; 

e. Braçadeiras fivela plásticas (a fornecer pelo adjudicatário); 

f. O fardamento deve contemplar a quantidade necessária para que cada trabalhador tenha 

diariamente disponíveis fardas limpa; 

g. Para a prestação de serviços realizada em serviços clínicos, deve existir, para cada funcionário, 

pelo menos 3 fardas disponíveis, que permita a sua troca diária; 
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h. As trabalhadoras que efetuem a prestação análoga à de assistentes operacionais terão que usar 

farda de cor diferente das trabalhadoras de limpeza. 

i. O fardamento dos colaboradores do adjudicatário terá que ser de cor distinta dos colaboradores 

da entidade adjudicante. 

j. Não são admissíveis manchas de hipoclorito de sódio (vulgo lixivia) nas fardas pelo que deve ser 

tido em conta a cor do fardamento e o tecido para evitar esta situação. 

k. O fardamento deve ser preferencialmente lavado nas instalações cedidas à entidade; 

l. Equipamento de proteção individual [aventais impermeáveis, luvas descartáveis (em situações 

de utilização de desinfetantes), óculos ou máscaras com viseiras ou outros] indicados pelo 

Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho; 

m. Identificação pessoal (obrigatória com cartão que contenha o nome e a fotografia); 

n. Lavagem anual dos vidros exteriores do edifício do Patrocínio e do edifício do Espírito Santo; 

o. Equipamento mecânico, eletromecânico e outros utensílios necessários à execução do serviço; 

p. 26 equipamentos para limpeza “a húmido” De dimensões ajustadas ao transporte de 

ajustadas ao transporte e acondicionamento de duas caixas de mopas impregnadas e duas de 

panos impregnados., em que não haja a necessidade de transportar baldes de água e em que 

as mopas/panos limpos não sejam armazenados, no carro, junto das mopas/panos usados, 

com rodo e pá incorporado; 

q. 18 equipamentos para limpeza  mais pequenos que os anteriores, em que as mopas/panos 

limpos não sejam armazenados, no carro, junto das mopas/panos usados e que seja possível 

transportar uma caixa de panos e equipamento para lavar o chão com água; 

r. Fornecimento de mopas a todos os serviços do Hospital, para utilização pelas funcionárias da 

entidade adjudicante bem como deve colocar um rodo e uma pá (estes rodo/pá são além dos 

que pertencem a cada equipamento de limpeza a húmido) que permita incorporação de 

saco de resíduos, em cada um dos 23 serviços clínicos do HESE; 

s. Fornecimento de panos de limpeza a todos os serviços do Hospital,  de acordo com o código de 

cores, para utilização pelas funcionárias da entidade adjudicante; 

t. Fornecimento de esfregonas pequenas, de duplo balde, rodos de acordo com as necessidades 

(pelo menos um por equipamento) e franjas. 

u. Fornecimento de sacos plástico nos termos do artigo 10.º do Clausulado Técnico. 

v. Administração de formação téorica e “on job” aos agentes executante, ministrada pelo 

adjudicatário. 

 

Artigo 4.º 

Objetivos 

1. Com a presente prestação de serviços pretende-se atingir os seguintes objetivos: 

a. Reduzir o risco de contaminação cruzada, ao ser aplicado o conceito 1 pano = 1 uso = 1 unidade 

do doente/gabinete e 1 mopa = 1 uso = 1 unidade do doente/gabinete; 

b. Higienização de áreas clínicas não é flexível pelo que obrigatoriamente deve ser realizada 

através do sistema de limpeza a húmido, nomeadamente com a utilização de panos 100% 

microfibra com código de cores, impregnados com detergente e/ou desinfetante, para 

diferenciar áreas de limpeza, bem como utilização de mopas 100% microfibras impregnadas em 

detergente; 
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c. Em concomitância com o sistema de limpeza a húmido exige-se a preparação e lavagem 

centralizada dos têxteis de limpeza; 

d. Higienização de áreas não clínicas é flexível podendo ser realizada através do método de duplo 

balde, com mopas planas 100% microfibras (ou outra metodologia como a limpeza a húmido); 

e. Obter uma adequada higienização do ambiente inanimado; 

f. Contribuir para a prevenção e controlo das infeções associadas aos cuidados de saúde; 

g. Proporcionar maior conforto aos doentes; 

h. Proporcionar maior bem-estar aos profissionais de saúde. 

 

Artigo 5.º 

Áreas, serviços de atuação, níveis de risco e frequência de limpeza 

1. Nas tabelas seguintes estão contempladas as diversas áreas a serem higienizadas, bem como os 

níveis de risco associados a cada uma delas.  

 

2. É obrigatório o cumprimento da frequência, número de horas e intervalo de horário de limpeza 

aí considerados. 

 
3. O total de horas semanais de limpeza a adjudicar é de 2.743,55 horas, conforme a distribuição 

das tabelas abaixo e durante o intervalo compreendido na coluna “horário”. Nestas horas estão 

incluídas 80 horas semanais de coordenação repartidas por supervisora e encarregadas. 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

Serviço de Esterilização Centralizada 
TDU  9h-13h 1 4 20 

TDU 14h-17h 1 3 15 

Central de Espólios e Instalações sanitárias anexas 
2 x semana (3ª e 5ª) 14h00 - 15h00 1 1 2 

Portaria Velha e Entrada da mesma 

Vestiários dos Porteiros (Portaria Velha) e instalações sanitárias 

Direção Clínica  

TDU 

8h - 9h 1 1 5 

Instalações sanitárias (junto CCI) 

Gabinete da Liga dos Amigos 

Gabinete do SIGIC 

2 x semana (3 ª e 5ª) 
Gabinete de Urologia 

Comissão de Controlo de Infeção  

Gabinete Médico Legal (inclui 2 gabinetes médicos, secretaria, sala de 
espera, instalações sanitárias e corredor) 

2 x sem (3.ª e 5.ª)  9-10h 1 1 2 

Morgue 

3 x sem 

14h 00 - 15h 30m 2 3 9 

Departamento de Formação 
3 x sem (2.ª, 4.ª e 6.ª) 17h 30 - 18h 30m 1 1 3 

2 x sem (3.ª e 5.ª)  17h 30 - 17h 45m 1 0,15 0,5 

Biblioteca e salas anexas (inclui central de impressão, Gabinete de 
Comunicação e Marketing, Gabinete médico, gabinete da qualidade e 
instalações sanitárias) 

TDU 8h 00 - 9h 00m 1 1 5 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

Gabinete do Capelão e Anexos (inclui instalações sanitárias) e corredor 
da Igreja 

TDU 20h 00 - 20h 30m 1 0,5 2,5 

Igreja Sexta-Feira 17h - 19h 1 2 2 

Conselho de Administração (inclui instalações sanitários e Expediente, 
gabinete Vogal do CA e sala de formação 1 ) 

TDU 8h - 9h 2 2 10 

Serviço de Medicina Física e Reabilitação - Ginásio 1, gabinete de 
eletroterapia, gabinetes de consulta, recepção e WC's TDU 17h - 21h  1 4 20 

CAVE           

Serviço de Instalações e Equipamentos (gabinetes, instalações 
sanitárias da cave e oficinas), secção de Compras do Serviço de 
Aprovisionamento e Gabinete dos Motoristas  TDU 18h 00m - 21h 00m 1 3 15 

Segurança e Saúde no Trabalho  

Armazém 6 (material de conservação e reparação) 1 x sem 14h - 15h 2 2 2 

Vestiário do Laboratório 2 x semana 11h 30 - 12h 1 0,5 1 

Zonas técnicas/Oficinas (limpeza acompanhada por um elemento do 
SIE) 

1 x sem 9h-12h ou 14h-17h 1 3 3 

Zonas técnicas/Oficinas vestiário e refeitório 

1 x sem 9h-12h ou 14h-17h 1 0,5 0,5 

Serviço Medicina Física e Reabilitação - Ginásio 2 (inclui átrio e 
gabinetes) 

TDU 17h 00m - 21h 00m 1 4 20 

Central de Maqueiros TDA* 18h 00m - 18h 15m 1 0,28 1,15 

1º Andar           

Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Serviço Financeiro e 
Contencioso 

TDU 17h 00m - 21h 00m 1 4 20 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

WC do Serviço de Gestão de Recursos Humanos  TDU a realizar pela trabalhadora afeta aos WC\zonas comuns Ed. Espirito Santo Area B     

Consulta Externa de Psiquiatria  TDU 18h 00m - 20h 00m 2 2 10 

Direção de Enfermagem 2 x semana 9h -12h 1 0,5 1 

Administração e WC TDU 8h 00m - 9h 00m 1 0,5 2,5 

Serviços Gerais, Gabinete de Planeamento e Gabinete de Exames do 
Sono e WC 

TDU 17h 00m - 19h 00m 1 2 10 Antigo NEE e WC 

Sala de formação 2 (em frente aos Recursos Humanos) 

Atrio em frente aos recursos Humanos 

Rés-do-chão           

Ressonância Magnética/Hemodinâmica TDU 18h 00m - 21h 00m 1 3 15 

Fds* WC; SOS        

Hemodinâmica (salas de bloco) 
2 x mês (sempre ao 2º e 4º 

domingo em caso de 
impossibilidade ajustar) 

8h 00m - 13h 00m 2 5 5 

Núcleo de Exames Especiais 

TDU 17h - 21h  1 4 20 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

1 x sem 15h00 - 17h00 1 2 2 

Serviço Imagiologia 

TDU 9h - 12h 1 3 15 

TDU 14h 00m -17h 00m 1 3 15 

Fds* WC; SOS        

Serviço de Patologia Clínica TDU 
16h 00m - 21h 00m 1 5 25 

Fds* WC; SOS        

Serviço de Gestão de Doentes (inclui Arquivo Clínico, gabinete de 
codificação e entrada para o exterior) 

TDU 14h - 15h 00 1 1 5 

Depósito de Cadáveres*(realizado pelo piquet) A pedido         

Consulta Externa de Pediatria TDU 17h 00m - 21h 00m 6 24 120 

Consultas Externas (inclui balcão do segurança, entrada do Patrocínio, 
corredores, salas de espera, sala de rx e instalações sanitárias) 

Capela, Sacristia e Instalações Sanitárias 1 x sem (6ª) 16h - 17h 1 1 1 

Serviço de Imunohemoterapia (ed.Patrocinio) 
TDU 9h 00m - 13h 00m 1 4 20 

Fds* Piquete       

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação (inclui sala no Edifício 
do Espírito Santo e sala junto ao Arquivo Clínico) WC da Informática e 
da lavandaria e corredor 

TDU (na presença dos 
técnicos) 

14h 00m - 17h 00m 1 1 5 

Serviço Social TDU 16h - 17h  1 1 5 

Neurologia/LUSCAN/Telemedicina/Serviço de Patologia Clínica e WC 
TDU 18h 00m - 21h 00m 1 3 15 



 
 

 35 

Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

Salas de pequena cirurgia e entrada do Patrocínio TDU 17h 00m -18h 00m 1 1 5 

Área A -  Outras áreas           

Armazém Central (inclui entrada) 

TDU 

17h 00m - 21h 00m 1 4 20 

Serviços Farmacêuticos 
TDU 11h 00 - 13h 00 1 2 10 

TDU 14h 00 - 17h 00m 1 3 15 

Serviços Farmacêuticos (limpeza de maleta e cassetes) TDU 14h 00 - 17h 00m 1 2 10 

Sala de preparação citostáticos (oncologia) 

TDU 
15h 30 - 17h00 2 3 15 

quando não for possivel ajustar com ambas as partes   

1 X semana 6ª  
14h 00 - 17h 00m 2 6 6 

Costura e Instalações Sanitárias* 1 X semana   A  definir 1 0,5 0,5 

Serviço de Anatomia Patológica (inclui entrada) TDU 8h 00m - 12h 00m 1 4 20 

Portaria Principal - Espírito Santo TDA* 17h 30m - 18h 30m 1 0,25 1,25 

Portaria Principal - Patrocínio  TDA* 14h00 - 17h00 1 0,15 1,15 

VMER TDU* 18h00 - 18h30 1 0,5 2,5 

TOTAL         556,55 

      

Área B - Áreas Comuns: Edifício do Espírito Santo Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de  Horas/semana 

Escadas (internas e externas) e corredores dos serviços TDU 
8h-9h 1 1 5 

12h-13h 1 1 5 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

Corredores (excluindo os corredores dos serviços) 

TDU 17h 0m - 21h 00m 2 8 40 

Átrios (interiores e exteriores) 

Rampas 

Elevadores 

Monta-cargas 

Entrada do Edifício do Espírito Santo 

Espaço reservado às colheitas de sangue, inclui balcão maqueiros e 
balcão seguranças  

Serviço de Sangue (ed. Espirito Santo) 

Sala de espera e WC*(em dias não uteis realizado pelo piquet) 

Central telefónica*(em dias não uteis realizado pelo piquet) 

Área B - Áreas Comuns: Edifício do Patrocínio     

Átrio do piso 4,5 e 6 

TDU 14h 00m - 17h 00m 2 
6 (inclui os balcões da 

segurança) 
30 

Corredores  

Átrios (interiores e exteriores) 

Rampas 

Escadas (internas e externas) 

Elevadores 

Monta-cargas 

Área B - Outras áreas           

Instalações Sanitárias público Edificio Espirito Santo TDU 
9h 00m - 13h 1 4 20 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

14h00 - 16h00 1 2 10 

Instalações Sanitárias público Patrocínio 

TDU 

9h - 13h 1 4 20 

Instalações Sanitárias público  Oncologia (Patrocinio) 14h - 16 h 1 2 10 

Limpeza janelas/vidros (8h/dia) TDU 8h-12h e 17h - 21h 2 9 45 

Executante de higienização dos têxteis e socos TDU Livre 1 8 40 

Executante de higienização dos têxteis e socos FDS Livre 1 6 12 

Instalações Sanitárias Profissionais Balcão amarelo às 12h 15m TDU a realizar pela trabalhadora afeta à Psiquiatria     

Reposição de consumíveis e sacos pelos Serviços e Operação de 
autolavadora TDU 8h00 - 12h00 1 8 40 

TOTAL         277 

      

      

Área C - Serviços Clínicos: Edifício do Espírito Santo Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas /semana 

Urgência Geral e SO (inclui vestiário na cave, sala de espera e 
instalações sanitárias, corredor paralelo à urgência e entrada exterior 
da Urgência) 

TDA 8h - 14h 2 12 84 

TDA 14h - 20h 1 6 42 

Urgencia de Pediatria e respetivos vestiários TDA 8h - 13h 1 5 35 

Cirurgia 1 TDA 8h - 13h 2 10 70 

UCI  TDA 9h - 13h 1 4 28 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

Serviço de Anestesia TDA 8h - 13h * * * 

Vestiários e casas de banho do interior do bloco operatório *(em dias 
não uteis realizado pelo piquet) 

TDA 10h - 11h 1 1 5 

Cirurgia 2 TDA 8h - 13h 1 5 35 

Bloco Operatório Central (inclui o espaço entre o exterior e as portas 
eletricas e o balcão exterior do bloco e portas) 

2 x mês (aos 1º e 3º 
domingos) 

8h - 16h 4 32 16 

Bloco Operatório Materno Infantil 1 x mês (quinta feira) 8h - 16h 2 16 4 

Obstetrícia/Bloco de Partos/Ginecologia TDA 8h - 13h 2 10 70 

Neonatologia (inclui quarto dos pais) TDA 8h - 13h 1 5 35 

Ortopedia TDA 8h - 13h 2 10 70 

Especialidades Médicas TDA 8h - 13h 1 5 35 

Cirurgia do ambulatório 1 x sem Terça-feira 
8h - 13h 

1 5 5 

Espaço da antiga Unidade de Convalescença TDA 9h  - 13h 1 4 28 

Pediatria 
TDA 8h - 12h 1 4 28 

Cardiologia TDA 8h - 13h 1 5 35 

Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 1 x sem 
Faz o piquete       

Área C - Serviços Clínicos: Edifício do Patrocínio     

Hospital de Dia de Oncologia (inclui entrada, WC e gabinetes da Liga) TDU 16h - 20h 1 4 20 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

Psiquiatria (inclui espaço em frente ao Serviço) TDA 8h00 - 12h 1 4 20 

Terapia Ocupacional 1 x semana (6ª) 15h00 - 17h00 1 2 2 

Medicina 2 (inclui gabinete médico no exterior e vestiário/instalações 
sanitárias no piso 2) 

TDA 8h – 14h 1 6 42 

Medicina 1 (inclui gabinete médico no exterior e vestiário/instalações 
sanitárias no piso 2) 

TDA 8h - 14h 1 6 42 

Área C - Serviços Clínicos: Outros Serviços     

Hospital de Dia de Nefrologia (inclui entrada) 
Seg-sab (inclui feriados) 8h - 13h 1 5 30 

TOTAL         781 

      

      

Área D – Serviços Clínicos 

Frequência Horário Horas/dia Horas/semana  (prestação de serviços análoga à de assistentes operacionais) 

Urgência Geral TDA M/T/N 8 40 

Urgência Geral TDA M/T 8 40 

Cirurgia 1 TDU M/T 8 40 

Cirurgia 1 TDA M/T 8 40 

Ortopedia TDU M/T 8 40 

Medicina 1 TDU M/T 8 40 

Ortopedia TDA M/T 8 40 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

Medicina 2 TDU M/T 8 40 

Anatomia Patológica TDU ½ M 4 20 

Cardiologia TDA M/T 8 40 

Especialidades Médicas TDU M/T 8 40 

TOTAL         420 

      
Área E – Equipa de limpeza internamento (colaboradoras da empresa 
que substituem folgas, faltas e férias das assistentes operacionais) Frequência Horário Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/semana 

Equipa de limpeza de apoio ao internamento TDA M/T 8 40 320 

TOTAL   320 

      

      

Área F – Equipa de Limpeza  Frequência Horário Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/semana 

Equipa de limpeza (piquete de desinfeções) TDU 
8h - 13h00  2 10 50 

 14h00 21h00 3 21 105 

Equipa de limpezas mensais/anuais 
2ª a sábado. Com folga das 3 

TL ao domingo, e folga 
rotativa. 

9h00 - 13h00 e 14h00 às 
18h00 

3 24 120 

Equipa de limpeza  
Sábados, Domingos e 

Feriados 

8h – 13h 2 10 20 

14h - 21h 1 7 14 

TOTAL   309 
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Área A - Edifício do Espírito Santo e Edifício do Patrocínio Frequência Horário (intervalo) Nº de w Total de Horas/dia Total de Horas/ semana 

Outros Recursos Humanos Frequência Horário Total de Horas/dia Total de Horas/semana 
 

Supervisora TDA Isenção 40 
 

Encarregada Dia TDU 8h 30m - 17h 30m Variável 40 
 

Total   80 
  

 
 

Legenda: 
N.º de w: número de trabalhadores (valor meramente indicativo) 
TDU: Todos os dias úteis 
TDA: Todos os dias do ano 
Fds: Fim de semana 
EL: A limpeza é assegurada pela Equipa de Limpeza da área F 
Horário: Corresponde ao intervalo de tempo em que a prestação de serviços deverá decorrer 
*: Ao fim de semana e feriados a limpeza é assegurada pela Equipa de Limpeza 
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Artigo 6.º 

Classificação das áreas físicas por nível de risco de contaminação 

 
1. Entende-se por: 

a. Baixo Risco (1): São todas as áreas de âmbito administrativo ou similar, onde não 
existe qualquer procedimento de prestação de cuidados de saúde; 

b. Médio Risco (2): São todas as áreas de prestação de cuidados de saúde a doentes que 
em geral não são suscetíveis de transmitir infeção (enfermarias de um modo geral, 
gabinetes de consulta, instalações sanitárias públicas, corredores, elevadores e salas 
de espera); 

c. Alto Risco (3): São todas as áreas de prestação de cuidados de saúde a doentes 
suspeitos de colonização/infeção, colonizados/infetados ou com suscetibilidade de 
adquirir uma infeção (quartos de isolamento, salas de operações, unidades de 
cuidados intensivos, salas de tratamentos, salas de procedimentos invasivos, 
laboratórios, serviço de esterilização, urgência geral e pediátrica). 

 
2. Os artigos, equipamentos e utensílios utilizados na limpeza do HESE, devem ser 

identificados e individualizados por cada uma das áreas correspondentes aos níveis de 
risco. 
 

3. O equipamento utilizado em áreas de alto risco (3) não deve ser utilizado nas áreas de 
médio e baixo risco. Nestas áreas deve ser utilizado material específico individual e 
exclusivo para cada unidade que deverá manter-se em perfeito estado de conservação e 
limpeza. Também existirá equipamento e material exclusivo para as instalações 
sanitárias destas áreas. 

 
Artigo 7.º 

Metodologia de Limpeza 

1. O adjudicatário obriga-se a manter as instalações e os equipamentos das áreas abrangidas 

no presente Caderno de Encargos, nas melhores condições de higiene e limpeza, 

obedecendo às seguintes especificações: 

 

Limpeza Diária: 

a. No nível de alto risco a desinfeção terminal dos quartos ou áreas de isolamento de 

contenção, previamente ocupados por doentes portadores de doença ou estado de 

colonização por microrganismos infeciosos e/ou multirresistentes deve ser realizada 

de acordo com as indicações do GCL-PPCIRA, ou seja: lavar com água e detergente, 

enxaguar, secar e desinfetar com solução de pastilhas desinfetantes numa 

concentração de 0,5% (salvo outra indicação do GCL-PPCIRA) todas as superfícies 

horizontais e verticais incluindo tetos. Deste procedimento exclui-se os equipamentos 

clínicos (i.e. monitores /seringas/bombas infusoras) que devem ser limpos de acordo 

com as instruções do fabricante pelas assistentes operacionais do serviço. 

b. A limpeza deve iniciar-se sempre no sentido das áreas mais limpa para as áreas mais 

sujas, devendo estas serem limpas em último lugar; 
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c. A limpeza deve iniciar-se sempre das superfícies superiores (pontos de luz) para as 

inferiores (paredes, mobiliário, equipamento e pavimento) e deve ser feita da área 

mais afastada em direção às portas; 

d. A limpeza deve ser feita diariamente nos horários estipulados, segundo as 

orientações/instruções que forem emitidas pelo responsável de serviço; 

e. Utilizar os panos de limpeza, de acordo com o código de cores estabelecido; 

f. Os panos utilizados devem ser renovados com frequência de forma a não transportar o 

pó de umas áreas para outras, ou seja, um pano só deve limpar uma unidade de 

doente devendo ser posteriormente reservado para lavagem; 

g. Utilizar panos e mopas higienizadas diariamente; 

h. A limpeza dos quartos, ocupados ou desocupados por doentes, inclui as rampas de 

instalação de oxigénio, vácuo e campainha, as calhas das cortinas separadoras de 

camas, a cama (cabeceira, grades e pés), a mesa-de-cabeceira, cadeirão, mesa de 

refeições, manípulos de portas, janela e armários e espelho e lavatório de cada quarto 

excluindo a limpeza diária dos quartos de isolamento (esta fica a cargo das assistentes 

operacionais do serviço); 

i. Limpeza de todos os pavimentos com produtos adequados; 

j. Remoção húmida de poeiras e partículas em mobiliário de fácil acesso, em utensílios, 

rodapés e batentes de macas, é proibido o processo de varredura a seco dentro dos 

edifícios do HESE. 

k. A limpeza de paredes, e sempre que se justifique os tetos, é realizada com água e 

detergente. Para os pavimentos (em pedra, cerâmicos) utilizar o sistema do duplo 

balde com prensa; 

l. Todas as superfícies lavadas devem ficar bem limpas e secas; 

m. Os equipamentos metálicos ou de madeira devem ser limpos com pano húmido, 

usando ou não detergente; 

n. Os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser limpos com pano seco ou húmido 

em água, mas com o mínimo de humidade; 

o. Limpeza húmida dos telefones, teclados e ratos com um pano embebido em álcool a 

70º ou detergente desinfetante de superfícies elevadas disponibilizado pelo HESE; 

p. Limpeza dos dispositivos de leitura biométrica; 

q. Limpezas de casas de banho: as sanitas, pias de despejo e ralos devem ser limpos com 

água e detergente com desinfetante e posteriormente enxaguados com água; 

r. O uso de desinfetantes é reservado apenas para as situações indicadas pelo GCL - 

PPCIRA; 

s. Limpeza de manchas existentes nos pavimentos, paredes, portas, vidros, elevadores, 

boxes e guichets; 

t. A água da lavagem do pavimento deve ser mudada frequentemente e quando há 

passagem de uma área para outra; 

u. Aspiração de calhas (dos pavimentos e elevadores); 

v. Remoção dos sacos de plástico que acondicionam os resíduos hospitalares do grupo I e 

grupo II; 

w. Lavagem de escadas e limpeza de corrimãos; 



 

 44 

x. Limpeza de tapetes nas entradas dos diversos edifícios do HESE; 

y. Despejo de todos os cinzeiros do exterior dos edifícios; 

z. Despejo de todos os contentores interiores e exteriores de resíduos hospitalares 

(grupo I e grupo II); 

aa. É proibida a utilização de vernizes e outros produtos afins. 

bb. Reposição de consumíveis.  

cc.  A limpeza dos elevadores com lavagem, secagem e desinfeção das superfícies, botões 

e porta, com evidência da limpeza efetivada; 

dd. Remoção de matéria orgânica, incluindo sangue, apenas nas áreas comuns onde não 

estão alocadas Assistentes Operacionais do HESE. 

ee.  Não são tarefas das trabalhadoras da limpeza a deslocação de contentores de 

resíduos hospitalares ao parque de RH para a limpeza. 

ff.  Não são tarefas das trabalhadoras da limpeza o desmanche de caixas de cartão para 

RH valorizáveis. 

 

Limpezas Mensais: 

a. Lavagem de todos os pavimentos e polimento (quando aplicável) dos mesmos; 

b. Limpeza e desinfeção de paredes, tetos e de azulejos das instalações sanitárias; 

c. Limpeza de salas e gabinetes de índole administrativa e do respetivo equipamento 

com programa de limpeza não diária; 

d. Limpeza interior e exterior de caixilhos, persianas, parapeitos e vidros de janelas, 

vidraças e portas de fácil acesso; 

e. Limpeza de manchas e dedadas em paredes e vidros dos gabinetes, portas e outras 

divisórias vidradas; 

f. Limpeza dos pavimentos e paredes da área exterior do Bloco Operatório no 1º 

domingo do mês; 

g. Limpeza e desinfeção dos contentores de resíduos hospitalares de todos os grupos; 

h. Limpeza e desinfeção das paredes das áreas definidas com nível de risco 2 e nível 3; 

i. Aspiração das calhas das portas automáticas e dos acessos verticais; 

j. A limpeza dos elevadores deve integrar aspiração das calhas das portas, lavagem, 

secagem e desinfeção das superfícies, tetos, botões e porta, com evidência da limpeza 

efetivada no 1º Sábado do mês; 

k. Limpeza exterior de convetores e AVAC. 

l. Limpeza de todas as entradas para o exterior no 1º Sábado do mês; 

m. Limpeza de paredes e pontos de luz; 

n. Limpeza das pedras exteriores junto ao serviço de urgência, Serviço de 

Imunohemoterapia, Consulta Externa do edifício do Espírito Santo, Consulta Externa 

do edifício do Patrocínio, hospital de dia de oncologia e entrada do edifício do 

Patrocínio. 

 

Limpeza e desinfeção SOS (situações de alta ou transferência de doentes 

infetados/colonizados de microrganismos multirresistentes): 
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a.  Quando solicitadas pelos serviços de internamento, deve cumprir as normas do GCL – 

PPCIRA; 

b. Deve haver evidência das desinfeções terminais com registo e assinatura do 

executante e do responsável do serviço onde ocorre esta desinfeção. 

c. Deve existir evidência (folha de controlo) da higienização dos WC’s e dos elevadores, 

tendo essas fichas que ser apresentadas na proposta. 

 

Artigo 8.º 

Princípios básicos de higienização 

1. Resumidamente enunciam-se alguns princípios básicos a ter em conta pelo adjudicatário: 

a. Todas as áreas do Hospital devem ser limpas com o equipamento adequado e com 

rigoroso tratamento durante e após o seu uso; 

b. Ter em conta a natureza da sujidade a fim de escolher um adequado agente de 

limpeza e proceder à mudança frequente da solução utilizada; 

c. Não é permitido a mistura aleatória de vários produtos às águas de lavagem; 

d. O desinfetante só será utilizado após a lavagem com o detergente, depois das 

superfícies estarem secas; 

e. Os desinfetante só estão recomendados nas seguintes situações: 

 A desinfeção de quartos; 

 Na desinfeção de superfícies de trabalho dos Laboratórios; 

 Na desinfeção das superfícies de trabalho das áreas de alto risco; 

 Nas situações recomendadas pelo GCL - PPCIRA; 

f. Os detergentes com desinfetante só estão recomendados nas seguintes situações: 

g. Na desinfeção dos sanitários, pias de despejo e urinóis de parede; 

h. Todas as superfícies horizontais das áreas em que permaneçam ou circulem utentes 

devem ser limpas com água e detergente, pelo menos uma vez por dia; 

i. As superfícies verticais, mobiliário e equipamento devem ser limpos com pano húmido 

de acordo com o código de cores estabelecido, respeitando o princípio 1 pano = 1 uso; 

j. Os corredores serão limpos após todas as outras superfícies; 

k. Todas as superfícies a limpar devem ficar bem secas; 

l. Para a limpeza de vidros exteriores é necessário a utilização de meios de segurança 

tais como meios de elevação, cintos de segurança, de acordo co as regras da segurança 

no trabalho e da responsabilidade da empresa entre outros; 

m. O material de limpeza afeto a determinado serviço será de uso exclusivo deste e 

deverá permanecer no serviço em local apropriado (se houver disponibilidade de 

espaço para acondicionamento do mesmo); 

n.  A “Equipa de Limpeza” (vulgarmente designada por piquete de limpeza) terá que 

obrigatoriamente possuir carros e restante equipamento afeto às suas atividades, não 

podendo utilizar este equipamento noutros serviços. 

o. É da responsabilidade dos agentes executantes de limpeza a retirada dos resíduos 
hospitalares (apenas dos grupos I /II. Na unidade de preparação de citotóxicos 
também inclui os do grupo IV) do quarto e/ou corredor antes de iniciar a limpeza tal 
como substituir o respetivo saco.  
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p. Compete à empresa adjudicatária a formação em cuidados a ter na remoção de 
Resíduos Hospitalares. 

 
 

Artigo 9.º  

Horários 

1. As instalações sanitárias dos espaços públicos do Edifício do Espírito Santo e do Edifício do 

Patrocínio (incluindo no serviço de oncologia a casa de banho da sala de espera) devem 

ser limpas de 2 em 2 horas, com remoção dos respetivos resíduos, no horário 

compreendido entre as 8h e as 20h, todos os dias do ano. Para efeitos de registo desta 

limpeza, terá que existir uma folha de registos onde conste a informação sobre o horário, 

funcionária que realizou a limpeza e assinatura legível. Esta folha deverá ser colocada num 

local visível dentro das instalações sanitárias e posteriormente arquivada, durante o 

período de um ano, podendo o HESE solicitá-las. 

 

2. A limpeza dos átrios, corredores e salas de espera, deverá ser realizada fora dos horários 

de maior movimento, nomeadamente horário das refeições e visitas. 

 

3. A higienização de mopas, panos de limpeza, esfregonas e franjas e de todo o material e 

equipamento não poderá ser realizado pelas encarregadas nem pela supervisora. 

 

4. As tarefas que estão acometidas à supervisora e encarregada são: registar e dar 

provimento aos pedidos de consumíveis e materiais dos serviços do HESE, verificar o 

cumprimento dos planos de trabalho, ser o interlocutor com os enfermeiros e assistentes 

operacionais dos serviços, monitorizar a prestação de serviços e gerir as equipas de 

limpeza, bem como a central de limpeza.  

5. Sendo obrigatoriamente o desempenho de uma supervisora e uma encarregada junto do 

pessoal da entidade adjudicante, como o rosto visível da prestação de serviços de limpeza, 

é imperativo que a entidade adjudicante avalize o perfil das mesmas e, como tal, possa 

recusar o exercício destes cargos por pessoa inidónea. 

 
6. A “equipa de limpeza” deverá dar apoio a mudanças de serviços e outras atividades que 

possam surgir. 

 

7. As limpezas mensais são realizadas pelos agentes executantes afetos apenas a esta 

atividade. Como tal deve ser constituída essa equipa que todo o ano faz as limpezas 

mensais nos serviços todos, incluindo administrativos, de acordo com as indicações do 

GCL-PPCIRA e administrador hospitalar da área com prévio agendamento. 

 

Artigo 10.º 

Produtos, equipamentos e consumíveis de limpeza 

1. A tipologia de produtos a utilizar para a prestação de serviços de limpeza é a seguinte: 

a. Ceras brancas e amarelas; 
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b. Vitrificador (pedra e pavimento hidráulico); 

c. Detergente neutro para limpeza de pavimentos; 

d. Detergente com desinfetante à base de cloro ativo para desinfeção de sanitários; 

e. Abrilhantador para superfícies de aço inox; 

f. Detergente desincrustrante para limpeza de sanitários; 

g. Decapante de baixa alcalinidade para linóleo e vínil; 

h. Detergente neutro multiusos para a limpeza (inclui vidros); 

i. Luvas de menagem, descartáveis sem pó e luvas de nitrilo; 

j. Abraçadeiras fivela plásticas; 

 

2. Em relação às características dos detergentes estes devem ser: biodegradáveis, não 

corrosivos, preferencialmente sem odor, não conter desinfetantes (à exceção do produto 

utilizado nas instalações sanitárias) e ter doseador de produto, preferencialmente 

incorporado e deve ter marcado a quantidade a usar em cada 5L de água na embalagem 

de uso diário. 

 
3. Se for ser colocado equipamento para diluição automática para os detergentes este deve 

ser devidamente calibrado. 

 
4.  O uso de detergentes concentrados sem necessidade de diluição em máquina é aceitável 

se tiver doseador incorporado e que permita a diluição única e direta no recipiente de 

água a usar. 

 

5. Não é aceitável a apresentação de produtos de limpeza e desinfetantes pré-diluídos e fora 

das suas embalagens de origem. Os detergentes só podem duas vezes diluídos se a 

primeira for efetuada em máquina automática, depois de diluídos devem permanecer em 

embalagem devidamente rotulada de acordo com a embalagem original. 

 

6. Acondicionamento de detergentes:  

a. Devem ser armazenados em local próprio; 

b. É proibido o armazenamento de soluções diluídas. As diluições devem ser constituídas 

imediatamente antes da sua utilização; 

c. As embalagens originais dos detergentes devem ser devidamente rotuladas e 

identificadas com indicação de validade, composição química e diluição adequada para 

cada utilização. Não será admitida a utilização de recipientes vazios de uso hospitalar, 

ou outros; 

d. As embalagens de produtos devem ser mantidos devidamente fechados durante as 

tarefas. 

 

7. Utilização de detergentes: 

a. Os detergentes a utilizar (ou outros que os possam substituir no futuro) deverão ser 

submetidos à apreciação do GCL-PPCIRA do HESE e apenas poderão ser utilizados 

após a aprovação desta; 
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b. É obrigatória a apresentação das fichas técnicas e de segurança dos detergentes 

utilizados em português. 

 

8. Desinfetantes 

a. O desinfetante utilizado em situações de presença de doentes com microrganismos 

multirresistentes (dicloroisocianurato de sódio) é facultado pelo HESE ao adjudicatário  

b. Todos os telefones, teclados e ratos devem ser limpos diariamente com um pano 

embebido em álcool a 70 ou detergente/desinfetante de superfícies elevadas (ambos 

facultados pelo adjudicatário); 

 

9. Equipamentos e material a usar  

a. Todos os equipamentos, depois de utilizados, deverão ser cuidadosamente limpos, 

desinfetados, secos e armazenados; 

b. No interior do Hospital é absolutamente interdito todo o processo de varredura e tudo 

o que possa provocar produção e/ou contaminação do ambiente; 

c. Os equipamentos e material a usar devem obedecer às especificações do presente 

clausulado; 

d. Os equipamentos a utilizar deverão respeitar as seguintes especificações e regras de 

utilização: 

 

Esfregonas, Mopas e Franjas: 

 Os cabos das esfregonas/mopas/franjas não devem ser de madeira ou de outro 

material poroso; 

 As cabeças devem ser de material de fácil lavagem, de 100% microfibra e 

removível do cabo; 

 Devem ser lavadas diariamente em máquina que atinja, no mínimo 60 C e com 

ciclo de lavagem adequado; 

 O adjudicatário deverá fornecer mopas e franjas a todos os serviços do HESE. 

 

 Escovas de máquinas: 

 Devem ser lavadas manualmente após utilização. 

 

Aspiradores: 

 Devem ter filtros adequados, ser de baixo nível sonoro de funcionamento e a 

tiragem de ar não ser apontada para o chão (remeter ficha técnica em português). 

 

Máquina de lavar roupa e secador: 

 2 Máquinas de lavar roupa industrial (com capacidade não inferior a 8 Kg. Com 

margem de +/- 0,5 kg.), com programas mais curtos, que permita a lavagem a 

90C, com ciclos inferiores a 60 min; 

 2 Secadores de roupa industrial (com capacidade não inferior a 8 Kg. Com margem 

de +/- 0,5 kg). 

 1 Máquina de lavar roupa domestica ou industrial  com capacidade mínima de 7kg 
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Baldes: 

 Devem ser em plástico polipropileno; 

 Devem ser lavados com água quente e detergente e guardados secos e invertidos;  

 

Carros de Limpeza: 

 Devem ser em plástico polipropileno; 

 Devem ser identificados com a designação do serviço onde permanecem para 

utilização sempre que necessário, pelas assistentes operacionais do HESE. 

 

Panos de Limpeza em microfibra com obrigatória a apresentação de amostras de qualidade 

com a proposta: 

 A utilização de panos de limpeza especificamente afetos a cada serviço do Hospital 

é obrigatória; 

 Devem ser lavados, desinfetados e secos diariamente; 

 É da responsabilidade do adjudicatário o fornecimento de panos de limpeza a 

todos os serviços, de acordo com o código de cores e nas quantidades 

necessárias, no mínimo fornecimento de 1200 unidades/ano; 

 Durante a vigência deste contrato está proibida a substituição ou introdução de 

panos de microfibra diferentes dos que forem apresentados na proposta e que se 

constituem como amostra de qualidade 

 Os panos de limpeza devem estar identificados com códigos de cores consoante o 

nível de risco atribuído à área a limpar, de acordo com a seguinte descrição: 

 

Áreas de risco 1: Azul 

(mobiliário administrativo, computadores, lâmpadas, vidros e unidade do doente) 

 

Áreas de risco 2: Amarelo 

(lavatórios, banheiras, duche, azulejos, torneiras e espelhos) 

 

Áreas de risco 2: Verde 

(copas, mesas de refeição, balcões e superfícies inox das zonas de refeição) 

 

Áreas de risco 3: Vermelho 

(sanitas e urinóis fixos à parede)   

 Características dos panos de limpeza: 

 Não perder a cor; 

 Ser lavável a temperatura de 90C; 

 Não deixar pelos; 

 Ter elevada resistência mecânica e química; 

 Ser 100% em microfibra. 
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Consumíveis  
Quantidade 
expectável anual 

Observações 

Mopas microfibra 3.000   

Panos de Limpeza microfibra 1.200   

Esfregonas pequenas domésticas 3.600   

Esfregonas para duplo balde 3.000   

Rodo - Além dos que devem fazer 
parte dos carros de limpeza  

25   

Pá de cabo para saco plástico - 
Além dos que devem fazer parte 
dos carros de limpeza 

25   

Franjas para cabo 25   

Sacos de Plástico Pretos  12.000 
Adequados aos equipamentos 
de limpeza do HESE 

Braçadeiras fivela 140/3,6mm 450.000 
 

 

10. O adjudicatário deverá, de acordo com a frequência para cada caso, proceder a 

limpeza e/ou desinfeção do parque de equipamento mecânico e eletromecânico, em 

utilização dentro das instalações hospitalares. 

 

11. Ficará a cargo do adjudicatário o fornecimento de todo o equipamento necessário, 

incluindo panos de limpeza, escovas, máquinas rotativas, aspiradores de pó com filtro 

absoluto HEPA com o mínimo de 99% de eficiência para partículas >/= a 0,3mm, 

aspiradores de líquidos, carros de limpeza completos e outros utensílios.  

 

12. Para a limpeza de corredores deverão possuir obrigatoriamente máquina auto 

lavadora. 

 
13. Semanalmente o adjudicatário terá que fornecer às enfermarias, para utilização das 

assistentes operacionais do HESE, 300 litros de detergente neutro, 170 litros de 

detergente para limpeza de instalações sanitárias, 35 litros de detergente-desinfetante 

clorado para limpeza de superfícies e instalações sanitárias. Esta estimativa poderá 

variar consoante a evolução da produção do HESE. 

 

Detergentes a fornecer aos serviços para uso pelas 
Assistentes Operacionais do HESE 

Quantidade 

Detergente neutro multiusos 300L 

Detergente para Instalações sanitárias 170 

Detergente desinfetante clorado para instalações sanitárias 35L 

 
14. Resumo de equipamentos 
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Equipamento Quantidade  Observações 

Máquina de lavar roupa industrial 2   

Máquina de lavar roupa doméstica 1   

Secador industrial 2   

Auto lavadora 2    

Máquina de limpeza mono-discos 2   

Auto lavadora aspiradora com cabeça 
flexível 

2 
 

Aspirador de líquidos 2   

Aspirador com filtro de pó com HEPA 5   

Ferro de engomar e tabua de passar 1 
 

Equipamentos de limpeza a húmido 
(estrutura rodada) 

26 

Equipamentos para limpeza “a 
húmido”, em que não haja a 
necessidade de transportar 
baldes de água e em que as 
mopas/panos limpos não 
sejam armazenados, no carro, 
junto das mopas/panos 
usados; Capacidade para 4 
caixas de panos e 4 de mopas; 
Rodo e pá incluído 

Equipamentos de limpeza (estrutura 
rodada) 

18 

De dimensões ajustadas ao 
transporte de ajustadas ao 
transporte e 
acondicionamento de duas 
caixas de panos e balde para 
lavar o chão; separação de 
têxteis sujos; Rodo e pá 
incluído.  

Estrutura rodada para baldes de  
lavagem do chão 

10 Com escorredor 

Rodo e pá (para saco de resíduos) 23 

Além dos que pertencem a 
cada equipamento de limpeza. 
Para deixar nos serviços 
clínicos para usar fora do 
horário das trabalhadoras da 
limpeza. 

 

Artigo 11.º 

Formação 

1. Os concorrentes têm que apresentar, nas suas proposta, plano de formação que inclua um 

dos aspetos centrais da prestação de serviços que se pretende adjudicar:  

 

 



 

 52 

Âmbito da formação Metodologia Entidade formadora Observações 

Limpeza a húmido – 
serviços clínicos 

Teórica e “on 
job” 

Empresa certificada a 
indicar pelo 
concorrente 

Obrigatória a 
presença do 

Administrador da 
Área e/ou Enfermeira 

do GCL-PPCIRA 

Limpeza e desinfeção 
de Isolamentos e Salas 
“limpas”  

Teórica e “on 
job” 

Empresa certificada a 
indicar pelo 
concorrente 

Obrigatória a 
presença do 
Administrador da 
Área e/ou Enfermeira 
do GCL 

Limpeza de serviços não 
clínicos 

Teórica e “on 
job” 

Empresa certificada a 
indicar pelo 
concorrente 

Obrigatória a 
presença do 
Administrador da 
Área e/ou Enfermeira 
do GCL 

Remoção segura de 
Resíduos Hospitalares 

Teórica e “on 
job” 

Empresa certificada a 
indicar pelo 
concorrente 

Obrigatória a 
presença do 
Administrador da 
Área e/ou Enfermeira 
do GCL 

Precauções básicas em 
controlo de infeção de 
acordo com a Norma 
029/2012 - Direção-
Geral da Saúde 

Teórica GCL-PPCIRA do HESE 

 

 

 

2. Este plano de formação deverá compreender dois módulos até ao final do terceiro mês de 

contrato: um teórico e outro “on job”, em ambiente de trabalho, para aplicação do 

método e aperfeiçoamento do mesmo, sendo que é necessários que os formadores sejam 

competentes para ministrar formação nesse âmbito (obrigatória a emissão de certificados 

individuais e registo de presença a enviar ao Administrador da Área). 

 

3. As horas de formação em sala não podem reduzir o número de horas de limpeza a efetuar. 

 
4. As trabalhadoras com funções análogas às dos Assistentes Operacionais podem frequentar 

as ações de formação ministradas no HESE desde que legalmente possível.  

 

Artigo 12.º 

Supervisão 

1. A supervisão da prestação do adjudicatário é da responsabilidade do administrador da 

área. 
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2. O administrador da área fará recolher a informação das horas registadas na aplicação de 

registo biométrico, após validação. Esta informação, servirá de base à conferência de 

faturas. 

 

3. A supervisão desta prestação incidirá ainda sobre a qualidade dos serviços prestados pelo 

adjudicatário, através da recolha trimestral, junto dos serviços utilizadores, de 

questionário com a informação sobre a qualidade da prestação com registo na folha em 

anexo I. 

 

4. Das avaliações efetuadas poderá resultar a aplicação de penalizações previstas, nas peças 

do procedimento ou mesmo, em caso de manifesta gravidades, a rescisão do contrato. 

 

Artigo 13.º 

Prestação de serviços análogas à de assistentes operacionais – Área D 

1. Os agentes executantes afetos aos serviços de assistência devem realizar as tarefas das 

assistentes operacionais. 

 

O quadro seguinte (que corresponde à Área D do artigo 5.º) descreve o horário, frequência e 
número de trabalhadores afetos aos serviços de assistência, estas horas devem ser realocadas 
à limpeza sempre que se verifique a redução de horas necessárias de prestação de serviço 
análogas às dos Assistentes Operacionais. 

 

Área D – Serviços Clínicos 

Frequência Horário Horas/dia Horas/semana 
 (prestação de serviços análoga à de 

assistentes operacionais) 

Urgência Geral TDA M/T/N 8 40 

Urgência Geral TDA M/T 8 40 

Cirurgia 1 TDU M 8 40 

Cirurgia 1 TDA M/T/N 8 40 

Ortopedia TDU M 8 40 

Medicina 1 TDU M 8 40 

Ortopedia TDA M/T 8 40 

Medicina 2 TDU M 8 40 

Anatomia Patológica TDU ½ M 4 20 

Cardiologia TDA M/T 8 40 

Especialidades Médicas TDU M 8 40 

TOTAL         420 
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Legenda: TDU – todos os dias úteis; TDA – todos os dias do ano; M – Manhã (8h00 – 16h00); T – Tarde 

(16h00-24h00); N – Noite (0h00-8h00). F –Folga;  As colaboradoras cuja frequência de horário é 

TDA trabalham 5 dias por semana, compreendidos entre segunda-feira a domingo 

 

 

Artigo 14.º 

Elementos da proposta 

1. A não apresentação dos documentos elencados no presente artigo é motivo de exclusão. 

 

2. Os concorrentes, obrigatoriamente, sob pena de exclusão da proposta, terão que 

apresentar catálogos e fichas técnicas de todos os equipamentos e consumíveis a usar.  

 

Ficha técnica de Equipamentos: 

Máquina de lavar roupa industrial 

Secador industrial 

Aspirador com filtro de pó com HEPA 

Catálogos ou ficha técnica: 

Equipamentos de limpeza a húmido (estrutura rodada) 

 

 

3. Amostras de qualidade dos panos de microfibras, a remeter ao cuidado do Serviço de 

Aprovisionamento até ao último dia de apresentação de propostas. 

 

4. Reprodução de documento comprovativo de que o concorrente se encontra certificado 

pelas normas ISO 9001, EN ISO 14001 ou OHSAS 18001, ou documento comprovativo em 

como o concorrente se encontra a implementar as normas ISO 9001, EN ISO 14001 ou 

OHSAS 18001ou equivalentes, no âmbito da prestação de serviços objeto do contrato a 

celebrar. 

 
5. Apresentação das fichas técnicas dos detergentes e desinfetantes que os concorrentes se 

propõem utilizar.  

 
6. Mapa com os equipamentos a afetar à prestação. 

 

7. Nome da entidade externa que contratarão caso sejam adjudicatários, para efetuar, uma 

vez por ano, uma auditoria avaliação de qualidade da limpeza por bioluminescência pós 

desinfeção.  

 
8. A não apresentação clara da metodologia de limpeza a húmido para as áreas clinicas, com 

imagem do equipamento a usar, é motivo de exclusão. 
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9. Os documentos que acompanham as propostas devem estar redigidos em língua 

portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhados de tradução legal e em relação à 

qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos 

originais. 

 
10. Apresentar amostras obrigatórias dos panos para amostra de qualidade. 

   

Artigo 15.º 

Obrigações Especiais do Adjudicatário 

1. O adjudicatário compromete-se em especial a: 

a. Executar todas as tarefas especificadas nas peças do procedimento; 

b. O prestador de serviços instalará no prazo máximo de 5 dias, a contar da data de início 

da prestação de serviços, controlo biométrico ou de leitura de retina/face/impressão 

digital não se aceitam sistemas de leitura de cartões), que terá que permitir acesso à 

gestão hoteleira, para validação do n.º de horas realizadas em sede de faturação; 

- A não instalação de um sistema que permita o acesso a informação fidedigna, 

resultante de controlo biométrico/retina/facial/impressão digital poderá constituir 

fundamento para resolução do contrato. 

c. Mesmo com este sistema ativo, as folhas de ponto têm que ser entregues à gestão 

hoteleira até ao 10.º dia do mês seguinte a que diga respeito; 

d. Colocar, até às 17.00h do 2º dia de contrato, nas instalações do HESE, as máquinas de 

lavar roupa industrial, bem como os secadores industriais. 

e. A supervisora/encarregada deverá avaliar trimestralmente o desempenho de duas (ou 

mais) colaboradoras no terreno, mediante registo (em folha criada pelo concorrente) e 

corrigir os erros detetados.  

f. Garantir que, em caso de avaria nos equipamentos referidos na alínea anterior, estes 

são reparados no prazo máximo de até 48 horas; 

g. Disponibilizar computador com acesso à internet (deverá o adjudicatário colocar cabo 

de rede) para que a encarregada e supervisora tenham email da empresa para receção 

oficial das solicitações dos serviços; 

h. Deverá ser explícita a metodologia de limpeza a húmido para as áreas clinicas com 

apresentação de imagem dos equipamentos a colocar no HESE; 

i. Afetar os recursos materiais necessários; 

j. Os equipamentos deverão estar no HESE, no primeiro dia após o contrato. Caso esta 

situação não ocorra serão aplicadas as penalidades constantes no artigo 22.º; 

k. Cumprir integralmente todas as obrigações relativas à proteção e condições de 

trabalho do seu pessoal nos termos do presente concurso público e legislação laboral 

aplicável, designadamente o subsídio de refeição, vacinação, formação, medicina do 

trabalho e outras regalias sociais; 

l. Garantir a descontaminação dos têxteis (panos de limpeza, mopas, esfregonas, franjas 

e similares) utilizados na limpeza; 

m. Deve ser garantido um número adequado de fardas a cada funcionário; 
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n. Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo, extravio ou desaparecimento de 

documentos, móveis, utensílios ou pertences, praticado pelos seus funcionários ou 

resultantes de negligência, mau comportamento, abuso de confiança, quebra de sigilo 

profissional ou má utilização de produtos; 

o. Verificando-se alguma das situações previstas no número anterior, compromete-se a 

mandar reparar por sua conta os danos praticados e/ou indemnizar o HESE pelo 

prejuízo apurado por este e no prazo por este estabelecido; 

p. Reconhecer ao HESE o direito de mandar reparar os danos e debitar ao adjudicatário 

as despesas efetuadas, nos casos em que este não cumprir, no prazo fixado o 

estabelecido no ponto anterior; 

q. Responsabilizar-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em 

vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, bem como relativamente a 

acidentes de trabalho, no que concerne a todo o seu pessoal, sendo da sua 

responsabilidade os encargos que de tal resultem; 

r. Garantir o cumprimento de todos os encargos com mão-de-obra, segurança social, 

seguros e demais encargos do seu pessoal; 

s. Garantir uma lavagem anual dos vidros exteriores do edifício do Espírito Santo e do 

edifício do Patrocínio, que se realizará em dia a combinar, preferencialmente ao 

sábado/domingo ou feriado); 

t. Responsabilizar-se por todos os encargos com fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos e consumíveis, sendo responsável pelo transporte, armazenamento, 

manutenção e conservação dos mesmos; 

u. Responsabilizar-se pelo pagamento de indemnização, no âmbito da responsabilidade 

civil, por danos causados a terceiros derivados ou resultantes de: 

 Negligência ou má-fé imputável ao adjudicatário, seu pessoal, seus delegados ou 

mandatários; 

 Incêndio ou explosão imputável ao funcionamento dos equipamentos e/ou 

produtos utilizados pelo adjudicatário; 

v. Supervisionar a execução do serviço por intermédio de encarregado(a) que responderá 

pela execução dos trabalhos e pela disciplina e compostura dos agentes executantes; 

w. Substituir os elementos faltosos, mesmo em caso de greves dos funcionários da 

empresa; 

x. Em casos de total impossibilidade de substituição o HESE poderá não pagar a parte 

proporcional aos dias (ou horas) em que não houver prestação de serviço, devendo o 

adjudicatário deduzir esse valor na fatura do mês seguinte; 

y. Assegurar, inequivocamente a substituição dos seus funcionários nos períodos de 

férias, faltas, folgas, baixas médicas ou noutras situações de impedimento; 

z. Deverá ser evitada a prática de rotação de pessoal entre serviços, sem o conhecimento 

prévio do administrador da área; 

aa. Sempre que ocorram saídas/entradas de novos funcionários, o adjudicante deverá 

informar o HESE por escrito com antecedência. Não poderá o adjudicatário adicionar 

funcionários ao quadro sem prévia autorização da entidade adjudicante; 
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bb. No caso de haver funcionários que ocupam vários postos de trabalho, o nome dos 

mesmos deverá constar nos vários mapas/serviços; 

cc. Até ao 10.º dia útil do mês seguinte, o adjudicatário terá que obrigatoriamente 

entregar ao administrador dos serviços hoteleiros cópias dos mapas do controlo 

biométrico. Em caso de doença ou outros motivos que originem a ausência, estes 

deverão ser substituídos no mesmo dia. O HESE solicitará o desconto, na fatura do mês 

seguinte, do número de horas não realizadas, conforme disposto no artigo 22.º; 

dd. Os agentes executantes terão que cumprir todas as normas internas existentes no 

HESE sob pena de ser solicitada a sua imediata substituição, incluindo a proibição de 

fumar dentro das instalações do HESE. O mesmo se aplica aos encarregados e 

supervisor; 

ee. É expressamente proibida a utilização de anéis, pulseiras, relógios de pulso e unhas 

pintadas durante o horário de trabalho de qualquer das trabalhadoras; 

ff. Sendo solicitado, o adjudicatário compromete-se a substituir o pessoal que lhe seja 

solicitado pelo HESE, nomeadamente os agentes executantes que tenham utilizado de 

incorreção no trato, desleixo ou negligência na execução do serviço; 

gg. O adjudicatário deve obrigatoriamente informar o serviço de higiene e segurança no 

trabalho (SHST) do HESE, no prazo de 24 horas, de todos os acidentes ou incidentes 

ocorridos com os seus funcionários a prestarem serviços nesta instituição, com vista a 

ser efetuada a respetiva investigação e serem tomadas as medidas necessárias para 

evitar futuros acidentes; 

hh. O HESE poderá a todo o momento exigir do adjudicatário a comprovação do 

cumprimento das disposições contratuais, regulamentares, legais e técnico-

administrativas aplicáveis ou exigidas; 

ii. Reconhecer ao HESE o direito de proceder à denúncia unilateral do contrato de 

adjudicação se houver quebra de sigilo profissional imputável a pessoal adstrito ao 

adjudicatário. 

 

Artigo 16.º 

Obrigações do HESE 

1. O fornecimento de água e energia elétrica ficará a cargo do HESE. 

 

2. O HESE colocará à disposição do adjudicatário instalações destinadas a central de limpeza, 

vestiário e armazém para depósito de artigos, produtos de limpeza, consumíveis e 

equipamentos de limpeza. 

 

3. O posto de trabalho da supervisora será na central de limpeza.  

 

4. Findo o contrato, as instalações serão restituídas ao HESE, em bom estado de conservação 

e limpeza. 

 
Artigo 17.º 

Direitos do Adjudicatário 
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1. Exclusividade na prestação dos serviços que lhe forem adjudicadas através do presente 

concurso. 

 

2. Recebimento de remuneração convencionada pelos serviços prestados. 

 

3. Exercer a autoridade e os poderes de direção e fiscalização em relação aos agentes 

executantes em serviço nesta Instituição. 

 

Artigo 18.º  

Encarregado e Supervisor 

1. Os agentes executantes serão chefiados pelo(a) encarregado (a) da empresa adjudicatária. 

 

2. Existirá um encarregado (a) e um supervisor (a), em presença física, no HESE. Com a 

concordância do administrador da área poderá ser revisto o número de encarregados. 

 

3. O(a) encarregado(a) e o(a) supervisor(a) não poderão realizar as funções dos agentes 

executantes nem substituí-los nas suas ausências.  

 

4. O(a) encarregado(a) e o(a) supervisor(a) devem obrigatoriamente, auferir, no mínimo, o 

salário correspondente à sua categoria profissional. 

  

5. As relações entre o adjudicatário e o HESE serão realizadas através do administrador 

hospitalar, responsável pelos serviços hoteleiros. 

 

6. O adjudicatário designará por escrito, no prazo de 30 dias (corridos) a contar do início da 

prestação do serviço, um supervisor e uma encarregada, que terão que ser aprovados pelo 

administrador da área hoteleira. 

 
7. A supervisora/encarregada deverá avaliar trimestralmente o desempenho de duas (ou 

mais) colaboradoras no terreno, mediante registo (em folha criada pelo concorrente) e 

corrigir os erros detetados.  

 

Artigo 19.º  

Controlo de qualidade 

1. O controlo de qualidade revela-se determinante na medida em que se destina à 

verificação do cumprimento do estabelecido no presente Caderno de Encargos, quanto a 

conceitos e métodos de trabalho, bem como à boa utilização de produtos e 

equipamentos.  

 

2. É objetivo da entidade adjudicante “medir” a qualidade da prestação de serviços e detetar 

os “pontos fracos”, incorreções ou incumprimentos, numa perspetiva de otimização de 

recursos e de garantia de qualidade contínua. 
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3. Será realizada uma auditoria externa por cada ano de contrato. 

 

4. A auditoria externa será realizada anualmente a 2 (dois) serviços do HESE, escolhidos pela 

entidade adjudicante. 

 
5. Poderão, sem aviso prévio, ser realizadas auditorias internas coordenadas pelo GCL – 

PPCIRA, acompanhadas pela supervisora e administrador da área. 

 
6. Na sequência das auditorias internas, mencionadas no ponto anterior, e sendo 

identificadas não conformidades graves, será solicitada uma auditoria externa 

extraordinário, com os custos imputados ao adjudicatário. 

 
7. Poderá também resultar destas auditorias a aplicação de penalidades. 

 

Artigo 20.º 

Reconhecimento 

1. A falta de assiduidade de algumas trabalhadoras têm-se verificado um problema difícil de 

gerir, pelo que o adjudicatário do presente contrato terá de implementar um programa 

de incentivos/prémios que se traduzirão em atribuir vales/ticket de compras às 

trabalhadoras que tenham mérito reconhecido e não tenham absentismo. 

 

2. A grelha para a atribuição destes vales/ticket será elaborada de comum acordo entre 

adjudicatário e adjudicante e deve traduzir-se na atribuição pelo primeiro de três tickets 

trimestrais a três trabalhadoras no valor de 30,00 € cada um. Ou seja a cada 12 meses o 

adjudicatário terá de atribuir 12 tickets no valor de 360,00 € ano. 

 

Artigo 21.º 

Penalidades 

1. Sempre que o número de horas efetuadas seja inferior às horas contratualizadas poderá 

ser aplicada uma penalidade, pelo dobro do valor hora contratualizado, a multiplicar 

pelas horas em falta, sob proposta do Administrador da área ou GCL-PPCIRA. 

 

2. Caso a entidade adjudicante não tenha acesso ao mapa das horas trabalhadas, conforme 

solicitado nas peças, no prazo previsto, suportará o adjudicatário uma penalidade à razão 

de 100,00 €/dia até que disponibilize esse mapa/ficheiro. 

 

3. Caso a entidade adjudicante não tenha acesso às folhas de ponto em papel, conforme 

solicitado nas peças, no prazo previsto, suportará o adjudicatário uma penalidade à razão 

de 100,00 €/dia até que disponibilize esse mapa/ficheiro. 

 

4. O adjudicatário terá que apresentar ao administrador hospitalar da área, até ao 20.º dia 

após o início do contrato, a lista de pessoal afeto ao HESE, discriminado por nome e 

categoria profissional e mantê-la atualizada, devendo apresentar o respetivo quadro 
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sempre que solicitado pela Gestão Hoteleira. Caso não o façam quando solicitado pela 

Gestão Hoteleira será aplicada penalização de 50,00 € por cada dia, desde o dia em que 

seja solicitada, até que a lista seja apresentada. 

 

5. Nos casos em que seja reportado que o adjudicatário incumpriu o fornecimento dos 

produtos referidos no n.º 13 do artigo 11.º em tempo útil, e com a sua atuação deixou 

algum serviço sem algum destes produtos ou ainda que não os forneça no prazo de 24 

horas os referidos, ser-lhe-á aplicado o seguinte regime de penalidades: 

a. Por cada 24 horas em que for excedido este prazo  incorre numa multa de 600,00 €; 

b. O HESE poderá em caso de necessidade adquirir a outros fornecedores os produtos de 

limpeza em falta, ficando a cargo do adjudicatário faltoso o valor da aquisição. 

 

6. É da responsabilidade do adjudicatário, que todas as embalagens originais dos produtos 

utilizados na limpeza e desinfeção dos serviços devam estar rotuladas, indicando-se 

claramente o nome do produto, a composição química, a diluição/concentração e o prazo 

de validade. O não cumprimento deste ponto sujeita o adjudicatário ao pagamento de 

uma multa de 400,00 € por cada situação de não conformidade detetada. 

 

7. O adjudicatário deverá garantir a pontualidade dos seus agentes executantes e o tempo 

necessário para as refeições. O não cumprimento deste ponto corresponde ao não 

pagamento das horas não realizadas, conforme n.º 1 do presente artigo. 

 

8. Caso seja reportado o incumprimento das alíneas m) e n) do artigo 3.º, ou seja, se o 

adjudicatário não fornecer, em número adequado e suficiente, panos e mopas para 

utilização diária das assistentes operacionais dos serviços do HESE, será penalizado em 

400,00 € por cada situação de não fornecimento diário reportado, por serviço. (Note-se 

que se forem, hipoteticamente 3 os serviços a reportarem incumprimento do 

fornecimento será acionada a penalização nos seguintes termos 400,00 € x 3). 

 

9. Quando o Hospital constatar que a qualidade dos produtos utilizados não é aceitável, 

reserva-se o direito de mandar proceder à análise dos referidos produtos, sendo o custo 

desses exames suportado pela empresa, se os resultados comprovarem alterações dos 

mesmos será aplicada uma penalização de 4,00 % sobre o valor da fatura do mês em que a 

análise foi efetuada. A supervisão da qualidade dos produtos fica a cargo do GCL – PPCIRA. 

 

10. O adjudicatário terá que cumprir o plano de limpeza definido pela entidade adjudicante, 

nomeadamente a limpeza das instalações sanitárias dos espaços públicos de duas em duas 

horas tal como disposto no n.º1 do artigo 10.º. Caso haja evidência que este plano e 

tenham sido detetados intervalos em trinta minutos superiores ao intervalo de duas horas 

definido, será o adjudicatário penalizado em 200,00 € por cada incumprimento. 

 

11. O HESE reserva-se o direito de realizar auditorias e ações inspetivas à central de limpeza, 

sem aviso prévio e sem se fazer acompanhar por um representante do adjudicatário, para 
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além da encarregada ou da supervisora. Pode resultar destas auditorias ou ações 

inspetivas que seja evidente o incumprimento de algum dos aspetos imperativos do 

presente clausulado, o que terá como consequência a aplicação de uma penalidade de 

200,00 € por cada situação de incumprimento. 

 

12. Se houver evidência de que os equipamentos em utilização não correspondem aos 

apresentados na proposta, o adjudicatário será penalizado em 400,00 € por dia até à 

correção da infração, ou seja, até à colocação dos equipamentos devidos. 

 
13. Quando, na avaliação dos equipamentos, sejam detetadas diferenças entre os meios 

mecânicos afetos à prestação e os meios mecânicos contratados (número de 

equipamentos propostos pelo prestador do serviço), e se essa diferença se refletir na 

qualidade do desempenho, haverá lugar a uma penalidade no valor de 200,00 € por cada 

situação de equipamento em falta identificada. 

 

14. No caso dos colaboradores do adjudicatário não serem corteses no atendimento aos 

utentes ou aos funcionários é aplicada uma sanção de 200,00 € por cada situação de 

grosseria ou incivilidade detetada ou reportada. 

 

15. Caso não seja feita a comunicação prevista no n.º 6 do artigo 20.º no tempo previsto será 

o adjudicatário penalizado com 50,00 € por dia até cumprir o ai disposto. 

 

16. Se houver admissão de um novo elemento e não for comunicado ao administrador da área 

e entregue a ficha de aptidão profissional, o adjudicatário será penalizado em 200,00 € por 

cada novo elemento. 

 

17. Por cada situação reportada pelos serviços de não distribuição dos sacos de resíduos 

hospitalares, o adjudicatário será penalizado em 100,00 €. 

 

18. Por cada situação reportada pelos serviços de não distribuição e/ou reposição dos 

consumíveis (papel higiénico, toalhetes das mãos e sabonete líquido), o adjudicatário será 

penalizado em 100,00 €. 

 

19. Caso não seja realizada a auditoria anual prevista no artigo anterior, será aplicada 

penalidade no valor de 2.000,00 € por cada auditoria não realizada. 

 

20. O adjudicatário terá que colocar os equipamentos consignados no presente clausulado até 

às 17.00h do 2º dia de contrato. Se incumprir este imperativo será penalizado em 500,00 € 

por cada dia de atraso. 

 

21. Poderá ocorrer a aplicação simultânea de várias penalizações, para o mesmo período de 

tempo, pelo que o montante daí resultante corresponderá ao cúmulo dos respetivos 

valores individuais. 
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22. A entidade adjudicante compensará os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 

penas pecuniárias devidas nos termos do presente artigo. 

 

23. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que a entidade 

adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente. 

 
24. A não entrega dos documentos previstos no Artigo n.º 30, no prazo estabelecido implica 

uma penalidade de 5€ por cada dia de atraso, após notificação do HESE. 

 
25. A eventual aplicação de coima por parte do ACT ou outra entidade competente, pela 

ausência dos documentos previstos no Artigo n.º 30, implica uma penalidade no dobro do 

valor da coima aplicada ao HESE. 
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Anexo I– Avaliação da Qualidade da prestação de Serviço de Limpeza 
 

Serviço: 
Período: 

1º trimestre ⃝ 
2º trimestre ⃝ 
3º trimestre ⃝ 
4º trimestre ⃝ 

Ano:_____ 

Responsável pela avaliação: 

 
 

Avaliação por áreas Sim Não Observações 

Relação Interpessoal 

Comportamento adequado da trabalhadora    

Cumprimento de horário 

Inexistência de faltas de pessoal    

Em caso de falta de pessoal a trabalhadora foi substituída  
no próprio dia 

   

Pontualidade e cumprimento do horário estabelecido    

Realização da limpeza 

Os diferentes espaços do serviço, para os quais está 
prevista limpeza diária foram efetivamente limpos 

   

Os diferentes espaços do serviço, para os quais está 
prevista limpeza mensal foram efetivamente limpos 

   

Foi cumprido o princípio: 1 pano/mopa = 1 uso = 1 

unidade do doente/gabinete  

   

Detergentes e panos de limpeza 

Os detergentes e desinfetantes mantêm a embalagem 
original devidamente rotulada (composição, diluição e 
modo de utilização) 

   

Os detergentes deixados no serviço para uso pelas 
assistentes operacionais do serviço são adequados 

   

Os detergentes deixados no serviço para uso pelas 
assistentes operacionais do serviço são suficientes 

   

Os panos deixados no serviço para uso pelas assistentes 
operacionais do serviço são adequados 

   

Os panos deixados no serviço para uso pelas assistentes 
operacionais do serviço são suficientes 

   

 
 
 
 

Avaliação global 
 

Considerando os pontos abordados como avalia a limpeza do serviço no período em causa: 

Não satisfaz Satisfaz pouco Satisfaz Satisfaz bem Excelente 

     

  


